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Fredagen den 20 oktober 

20- 26 okt. 
VB:s kalendarium över kulturar
rangemang och andra offentliga 
tillställningar. Interna möten åter
finns i mötesspalten på sista si
dan . 
BIO Södran fred lörd sönd kl 
18.30: "En annan värld". Re~Ji 
Ch ris Menges. Juryns specialpns 
i Cannes 1988. Om en vit familjs 
kamp för de svartas rättigheter i 
Sydafrika. fred lörd sönd kl 21.00 
"En liten film om konsten att döda" 
utnämnd till bästa europeiska film 
1988. Polsk film om dödstraffet 
(Fr 15 år). Fred lörd kl24.00 Fass
binders "Ett år med tretton må
nar". ( 2 tim. Bf) 
MEJERIET Tisd 19.30, stödgala i 
Amnestys kampanj mot dödstraf
fet Medverkar gör bl.a. Janne 
Schaffer, Pojken med grodan i 
pannan och Studioteatern. Inträ
de 40:- Extravisning av "En liten 
film om konsten att döda". 
stadsteatern "Lång dags färd mot 
natt" Eugen O'Neills klassikersorg 
och frätande oförrätter. Fred, lörd 
kl 18.00, sönd kl 16.00, torsd kl 
18.00. Biljti-fre 14-18 T. 131415. 
Ungdom under 17 fri entre. Mai
mö stadsteater. 
Musik av Karl-Birger Blomdahl 
kan du höra i stadshallen på torsd 
kl 19.30, Stig Westerberg dirige
rar Helsingborgs Synfoniorkester. 
Mera musik Röda Kapellet kon
serterar på Mårtenstorget lörd 11-
12. 
Kulturen öppet 11 - 17, utställ
ningar: "Målningarnas anatomi", 
om material, teknik, bevaring och 
förfalskning. Om nyhetsförmed
ling på 1600-talet talar doc. Arne 
Losman på sönd kl 14 i Horns
bergsalen. Kl 15 samma dag be
rättar Renale Wätte från KUltu
rens Dockteater en draksaga för 
barnen i Leksaksutställningen. Ett 
borgerligt hem får du bese på 
månd kl 19 då Eva-Lis Bjurman 
visar en av Borgarhusets Interiö
rer. 
l harnesk mot sin tid - Juluanus 
avfällingen. B. Kurtån-Undberg 
Classicum lörd. 
Filosoficirkeln tisd 19.00 Univer
sitetshuset, "Det kaotiska sams
pelet mellan konstproducenterna 
och konstkonsumenterna" Oscar 
Reuterswärd. 
Om flinta och flintboplatser i 
Västsverige handlar Johan Wig
forss föredrag på onsd 19.30 i 
Hist. Museet Krafts Torg. 

Nya bussar: 

Två alternativ kvar 
Naturgas och tråd kvarstår som alternativ för nya 
stadsbussar i Lund. Etanoldriften har däremot bara cen
tern som anhängare. De intrycket fick man av onsdags
kvällens presentation av de utredningar som kommunen 
har beställt (och som VB berört i ett par nummer). 
Fast grundtipset är väl att det _en introduktion i Lund tar sju 
inte blir något alls. Linjebuss till tio år. Å andra sidan skulle 
lokala dieselbussflotta är snart Lund bli verkliga barnbrytare 
helt förnyad och det är inte om man bestämde sej för en 
säkert att man bli av med den storskalig satsning. 
utan svåra förluster. 

Etanolbiten 
Men presentationen av "etanol
biten" (som nämndens ordföran
de Lars Åström,s, uttryckte det) 
kom först. Etanolbussarna kom
mer, försäkrade deras utredare 
och förespråkare Egon Larsson. 
De har provats i ett par svenska 
städer och Stockholm ska köpa 
fler. 

Dessutom bidrar etanolfram
ställningen via potatis eller betor 
till att hålla jordbrukslandskapet 
öppet, sa han. Detta är väl 
samtidigt projektets stora svag
het. Det förutsätter en statlig 
etanolpolitik med skattemässiga 

subventioner - för Skånes del 
har det talats om att konvertera 
Karpalunds sockerbruk. Men 
regeringens intresse verkar 
måttligt. 

Naturgasbiten 
Så var det dags för "naturgas
biten" (Lars Åström igen). Fast 
naturgasen är bara en parentes 
inför vätgasntroduktionen, sa 
presentatören. 

Största nackdelen verkar vara 
att tankningen tar en hel natt. 
Och naturgasbussarna har inte 
kommit lika långt i utvecklingen 

Tråd 
Lars Åström använde inte ut
trycket "trådbussbiten" (däremot 
"miljö biten" och en rad liknande 
uttryck). P G Andersson hade 
gjort den tjockaste utredningen 
men så var hans förslag också 
det dyraste. Fast staten bidrar 
med halva investeringen. 

Sen ställde han sej neutral och 
jämförde (på betalt uppdrag) 
miljökonsekvenser av alla tre 
alternativen. Fast med "miljö" 
~enade han bara luftmiljö, 
VIsade det sej. Det är en vanlig 
brist i den aktuella debatten. 

Gr 

Om skatter 
på Mårtenstorget 
Skatter och fördelningspolitik 
blir temat när vpk ordnar 
höstens kanske sista appellmöte 
på MårtenstorgeL Roland 
Andersson talar om kommunens 
skatt och budget (se även 
dagens ledare). Rolf L Nilson 
kommenterar (!et stora spelet 
om den statliga skattereformen. 
Röda Kapellet (f d Lunds 
Kommunistiska) spelar därtill. 

Kl 11 brakar det hela loss. 
Det är en fin gammal sed att 
lyssna till ett politiskt 
utomhusmöte då och då. 

Tidskriftsfestival 
på stadsbiblioteket 
med utställningar, tidskriftsmark
nad, program kring tidskrifter, 
presentation av Lunds Tidskrifts
verkstad, tävlingar m.m. 
Lördag: 
l 0-16 utställning och tidskrifts
marknad med lundaridskrifterna 
Barn och kultur, Guatemala
nytt, Medusa, Motpol, Vecko
bladet(!) m fl. 
l 0-14 Lunds Tidskriftsverkstad 
presenterar sig i Gröna Rummet. 
kll4: Vårt behov av att göra oss 
vackra, om sminkningens histo
ria. Fil lic Christina Lindwall
Nardin berättar och visar bilder. 
kll5 Vad vill du egentligen säga 
med dina kläder .. om det dolda 
budskapen i vårt sätt att klä oss. 
Journalisten Ingrid Schwreve
lius kåserar. 
14-17 Seminarium om Folkhäl
san- en kritisk granskning av 
WHO-kampanjen "Hälsa åt alla 
2000". Arr Motpol. 

Söndag 
13-16 Lunds tidskriftsverkstad i 
Gröna rummet. 
14-16 Tidskriftscocktail serveras 
av tidskriftsverkstaden. 
15 Opsis Kalopsisär en välkänd 
och uppskattad tidskrift om barn
kultur, konstlitteratur, teater, film. 
Journalisten Birgitta Fransson 
berättar i sagorummet 
16 "Tidskriftsläslusta" En panel 
bestående av Folke Bohlin, Bir
gittaFransson, BeataHolmquist, 
Inge Löfström Per Ragnarsson 
och Carl Magnus von Seth. 

Fri fart på 
Lokföraregatan 

Barnen spottar i tur och ordriing 
på televerkets gråa skåp. 

Resultaten studeras 
och kommenteras ingående. 

En något äldre pojke 
skuggar med sin hand 

sidorutan på en gräddgul 
Mercedes 

och är mogen en annan slags 
jämförelse: 

-Äh, bara 160. 

Karl Witting 
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Vid partiöverläggningarna efter 
valet gjorde s, vpk och mp inte 
några politiska överenskom
melser. Bakom partiöverens
kommelsen låg insikten om att 
de tre partierna i en opposition 
haft likartad inställning i många 
frågor. Partiöverenskommelsen 
innehöll problem men också 
möjligheter till utveckling av 
politiken. 

Såväl problem som möjlig
heter fokuseras nu i diskussio
nerna mellan s, vpk och mp om 
kommunens budget 1990. 

Avsaknaden av en politisk 
överenskommelse har försvårat 
budgetarbetet. Tidigt i våras 
gjorde vpk klart att vi inte de
lade de andra partiernas analys 
av den ekonomiska situationen i 
kommunen. Men vi har varit 
öppna för överläggningar med s 
och mp. Några sådana förekom 
inte innan budgetberedningen 
lämnat sina förslag. 

I de delar där det varit mot
sättningar är budgetbered
ningens majoritetsförslag i hu
vudsak ett slags minsta gemen
sarruna nämnare mellan s, mp 
och vpk - även om både miljö
partister och socialdemokrater 
ibland lierat sig med borgarna. 

Kommunstyrelsens budget
förslag är mycket bättre - sär
skilt vad gäller barnomsorg och 
äldreomsorg - än borgarnas 
budget. Den är emellertid inte 
så bra som den kunde varit om 
s, mp och vpk hade förhandlat 
och gjort ömsesidiga medgi
vanden. 

skolpolitiken kunde ha varit 
bättre. Både Vårfruskolan och 
KOMVUX kunde fått sina 
problem lösta. satsningen på att 
uppf)Jla löftena om utbyggd 
barnomsorg kunde varit ihär
digare. Budgeten kunde ha in
nehållit mer av socialt ansvars
tagande. 

Det här hade varit möjligt 
utan att något parti behövt 
känna sig överkört. Borgarna 
försöker placera Miljöpartiet i 
"vänsterburen" och säger nej till 
allt sarrunarbete. Miljöpartiets 
väljare skulle säkert förstå att 
man måste göra överenskom
melser med de som vill samar
beta och att man kan göra det 
utan att ingå i något politiskt 
block. Många av dem sympati
serar med Vårfruprojektet och 
har säkert ingenting emot att 
KOMVUX får en lösning på 
sina lokalproblem. Löften om 
utbyggd barnomsorg var en av 
de frågor som gjorde att mp 
gick fram i valet. 

V pk Lund styrelsen 

Tillväxt ger växtvärk 
Länge trodde man att Lund grundats vid en bestämd tid~unkt, 
1020, av en bestämd person, Knut den store, som också fick ge 
namn åt en känd gågata. För att celebrera vad man trodde var 
ett 950-årsjubileum anordnades 1970 stora festligheter, och ett 
antal framstående kommunalpolitiker fick resa till Winchester i 
England för att lägga ner en krans på den förmodade stads
grundläggarens grav. 

Men tiden går, och forsk
ningen går framåt. Numismati
ker och arkeologer gjorde rön 
som visade att Lund var åtmin
stone några årtionden äldre än 
1020. Fortsatta grävningar bl.a. 
i kv. Färgaren har lett oss fram 
till en situation, där vi kan da
tera stadens uppkomst (om nå
gon tidsbestämd grundläggning 
är det inte längre frågan) till 
någon gång på Sven Tveskäggs 
tid (ca 985-1014). Några fynd 
som antyder ännu äldre bebyg
gelse har tills dato inte påträf
fats, men osvuret är kanske 
bäst. Trots att ingen kan ange 
ett bestämt grundläggningsår 
har fullmäktige som bekant be
slutat att fira ett nytt jubileum 
1990, till en kostnad av ett par 
miljoner, i ett budgetläge som 
brukar beskrivas som krisartat. 

Detta kan naturligtvis före
falla paradoxalt, ja, t.o.m. lite 
löjligt. Dock bara, till dess man 
har förstått, vad sådana här ju
bileer egentligen är till för. 
Såvitt jag förstår, är stads
jubileer framför allt kommer
siella jippon, ett slags stora 
långlördagar,som ska fästa en 
stads namn på kartan, göra att 
folk kommer dit och handlar 
eller äter och super så mycket 
som möjligt, kanske t.o .m. bo
sätter sig där eller lokaliserar en 
firma dit. Självklart är det 
sådant som man vill att Lunds 
skattebetalare skall betala ett 
par miljoner för, utifrån 
förutsättningen, att det som är 
bra för Lunds handelsmän 
också är bra för Lund. 

Men är det då inte så? 
Många tycker det. De borger
liga partierna har alltid tyckt 
det, Sydsvenska Dagbladet 
likaså. Nu tycker tydligen också 
VB det, att döma av en ledare i 
nr 30 under rubriken "Lund
Malmö: återställd ordning". 

Denna ledare är en på 
många sätt beundransvärd arti
kel. Dess författare demonstre
rar en historisk bakgrunds
kunskap och en stilistisk 
gestaltningsförmåga som läm
nar ledarskribenterna i Sydsve
riges största tidning hästlängder 
efter sig. Den enda haken är, att 
artikeln genomandas av sarruna 
expansionistiska ideologi som i 
åratal har företrätts av sagda 
tidning men som Vpk har sett 
som sin uppgift att bekämpa. 

Den kommunala expansio
nismen finns ju inte bara i 
Lund. Tvärtom kan den nästan 
beskrivas som en kommunal 
överideologi som överallt styr 
de stora partiernas verksamhet. 
verk och utb!ldrungsanstalter. 
Mer eller mindre storvulna pro-

jekt som Örestad och Arlanda 
stad ser dagens ljus . Under 
tiden utarmas glesbygderna. 
Skåne kantrar mot Oresund, 
medan Österlen förvandlas till 
ett Sommarskansen för rika 
stockholmare. 

Mot denna expansionism 
kom under 70-talet en motreak
tion. Den kom från skogslän 
och andra glesbygder, från 
miljövänner och kulturvårdare. 
Politiskt kanaliserades den 
främst genom centern och Vpk, 
senare också genom miljöpar
tiet. 

Argumenten är välkända. 
Det är inte säkert, att det som är 
bra för fastighetsägare, köpmän 
och tidningsutgivare är bra 
också för vanliga löntagare. 
Tillväxt ger också växtvärk. 
Trängsel, miljö - och tra
fikproblem, långa tröttande 
arbetsresor, social misär vid 
sidan av spektakulärt överflöd, 
missbruk och kriminalitet, så 
ser vardagsverkligheten ut för 
de flesta människor i de expan
derande storstäderna världen 
över. Det rika kulturutbudet 
hinner och orkar de flesta ar
betspendlarna aldrig ta del av. 

Om Lund blev en storstad, 
skulle också vi få sådana pro
blem. Dessutom skulle stadens 
karaktär av universitetsstad för
ändras. Iden med ett universitet 
är att människor, som sysslar 
med olika slags studier, skall ha 
lätt att träffas och utbyta tankar. 
Den forskare som kommer hem 
vid 18-tiden efter lång pendling 
kan inte fara tillbaka till sin 
institution för ett kvällssemina
rium. Det är därför en storstad 
som Stockholm fungerar så då
ligt just som universitetsstad. 
Medan en till synes sömnig 
akademisk bondby kan vara nog 
så effektiv. 

Vad var det som på sin tid 
attraherade människor till Vpk 
till den grad, att partiet i ett val 
fick hela 13 procent av rös
terna? V ar det inte bl. a. just 
antiexpansionismen? Partiet 
uppfattades som ett värn mot en 
utveckling som alltfler upplevde 
som destruktiv och hotfull. 
Skulle vi byta fot i denna fråga, 
skulle en stor förvirring utbryta, 
till övergående glädje för 
miljöpartiet visserligen, men på 
längre sikt till stor skada för 
den gemensamma antiexpan
sionistiska fronten. Många 
medlemmar och sympatisörer 
skulle tvingas till en smärtsam 
omprövning. 

Dessbättre tyder ingenting 
på att en sådan utveckling är på 
gång. Som den uppmärksarrune 
VB-läsaren säkert har noterat, 

Generös personalfest 
blev succe 

Korrtmundelsnämnd Norr lycka
des över förväntan med sin stora 
personalfest för offentliganställ
da på Norra Fäladen. 

Mangrant, fast flest kvinnor, 
samlade sig i orsdags över 350 
festglada människor kring de lax
och lammrätter som mästerkock
en Tarcisio Bommarco tillagat i 
Fäladsgårdens skolkök. Det glas 
fria vin som serverades förhöjde 
förstås stämningen. Verksamhets
ansvariga tjänstemän och 
politiker(minus moderaterna) 
stod för uppassningen hela kväl
len. 
Uppiggande droger 
Redan i entren muntrade Röda 
Kapellet (f d Lunds kommunisti
ska blåsorkester) upp med yster 
musik. Senare på kvällen lottade 
Per Wickenberg ut ett stort antal 
litografier av konstnären A. Plo
ski. Därefter fick "Sigges sitdown 
comedian show" publiken att 
jubla av skratt. Vid 23-tiden sat
tes Nisses stugas jazzband igång 
med musiken. Damernabjöds upp 
och i dansens virvlar sågs bl a 
traktens son Clas Göran Jönsson 
i snygg svid. Festens sista dy
ningar kunde upplevas kring fri
. tidsgårdens bar där skolans rektor 
serverade svalkande drycker och 
kassettmusiken lockade till fort
satt dans. 
Slöseri? 
Alla som VB talat med tycker att 
festen varit synnerligen lyckad, 
men en lärare sägs vid något till
fälle ha muttrat om slöseri med 
pengar, med tanke på att barnen 
inte får fria böcker i tyska. 

Kalaset går på max 30.000 kr, 
tror KDN-chefen Roger Niklev
ski och det är inte mer än en 
hundring per anställd. Ja, livet är 
en fest, eller borde åtminstone 
vara det, tycker 

Tant Fina 

Rasar klasskampen 
i Lund? 
I Ternos opinionsmätningar, som 
DN beställt, går vpk och m starkt 
fram. 
Vpk har en toppnotering 7,5 och 
m: s 23,5 innebär att m är större än 
c och fp tillsarrunans. Mp ligger 
på 5,3. Man tror sig finna att LO
folket lämnar partiet och attmånga · 
går till vpk. . 
Efter en djupgående analys har VI 

på VB kommit fram till att pola
riseringen måste bero att den s k 
klasskampen börjat spöka igen. 
Miljöfrågorna har tillfålligt k~m
mit i skymundan, folkparl.!ets 
socialliberala framtoning har 
skrämt en del borgare och LO
folk har börjat tvi v la på regering
ens omvända Robin Hood-poli
tik. 

finns inte orden " utges av Vpk 
och KU" längre med i tid
ningens huvud på förs~a sid~. 
VB får självt stå för sma ås1k-
ter. 

Lars-Arne Norborg 



Klent resultat av cykelutredning, 

men massor av skyltar 
Flera bidrag i detta VB-num

mer berör cyklar. Det är också 
ett stort diskussionsämne i da
gens Lund: cykelstölder, cykel
ställ, felcykling , Thulehem, 
Knut den stores torg. 

Nu i dagarna har en kommu
nal cykelutredning avslutats där 
du har varit med, Ann Schlyter 
(vpk). Har ni förslag tilllösning 
av alla de här problemen? 
-Nej. Det var en utredning på 
fp-initiativ med representanter 
för park & naturvårdsnärnnden, 
där jag själv sitter, och gatu & 
trafiknämnden. Gruppens 
majoritet ville inskränka re
kommendationerna till hur nu 
existerande cykelleder ska 
markeras och skyltas. Själv 
ville jag ta upp allmännare cy
kelfrågor men fick inte gehör. 
Dvs vi har pratat om dem men 
gruppens konkreta förslag går 
mest ut på skyltar, massor med 
nya och dyra skyltar. Det 
kommer att sluka större delen 
av anslagen. 
-Och återstoden? 
- Det blir förhoppningsvis en 
del detaljförbättringar. Två tek
nologer har på gruppens upp
drag utrett de befintliga cykel
vägarna, och gruppens med
lemmar har själva cyklat runt 
vilket i och för sej var lärorikt. 
Nu finns det en massa förslag 
till småjusteringar. En del av 
dem borde ha utförts löpande 
av förvaltningarna, men det 
tycks inte finnas någon _ko!ll 
munal tjänsteman med nktigt 
engagemang för cykelfrågan. 

De gör i stort sett bara vad de 
blir tillsagqå. 
-Björn Wahlsten i fot & cykel
folket har sagt att kommunen 
har fått in massor av förslag 
från allmänheten som inte 
blivit besvarade eller åtgär
dade. 
- Ja, det verkar inte bra skött. 
Risken är att cykelvännerna har 
hoppats för mycket av utred
ningsgruppen, och att den _har 
tjänat som alibi för att skjuta 
upp konkreta förbättringar. 
-Vad hade då du velat ta upp? 
- T ex frågan om andra 
prioriteringar. I flera viktiga 
korsningar trängs gång- och cy
kelbanor samman vilket förstås 
leder till konflikter. Jag vill att 
man ska plats från körbanorna i 
såna fall, men det kunde tjäns
temännen och majoriteten 
(sånär som på en socialdemo
krat) inte tänka sej. Jag ville ta 
upp frågan om cykelväg till 
kusten som har diskuterats sen 
1939. Jag ville ändra på ~et 
idiotiska systemet att cyklis
terna måste trycka på knappar 
för att begära grönt ljus, men 
då hänvisade man till ett full
mäktigebeslut som man inte 
ville föreslå ändring av . .. 
-Det cyklas mycket i Lund. Ar 
Lund en bra cykelstad? 
- Det tycker jag inte. T o m 
Göteborg verkar bättre- där har 
bilarna fått maka åt sej på vissa 
gator. Och inte blir Lund någon 
särskilt mycket bättre cykelstad 
genom den nu framlagda 
rapporten. 

Halvnaken riksdagsman på nattlig cykeljakt 

Cykelstölderna är ett problem 
i Lund. Natten till lördagen 
vaknade en riksdagsman av ett 
skrammel utanför hans bostad i 
centrala Lund. Genom fönstret 
såg han hur en av familjens 
cyklar höll på att bäras bort. 
- Jag fick på mej en rock och 
inte mycket mer och sprang ut. 

Efter hundra meter var jag i 
kapp tjuven och tog tillbaka cy
keln. Lite bryskt kanske men 
omständigheterna var såna. 

Fast jag uppskattade tjuvens 
ärlighet. På min raka fråga: Vad 
i helvete gör du med cykeln? 
svarade han nämligen utan kru
siduller: Den tänkte jag sno! 

Ska stolar få ersätta 
bänkar? 
S å v ar det dags för säsongstart för 
elithandboll i idrottshallen. Upp
haussade Lugimötte uppkomling
en W arta från Göteborg, ett 
kamratlag som likt Lugi är my ck
etsparsarnmamednyförvärv från 
andraklubbar.Mednödochnäppe 
klarade Lugi en poäng. Tomas 
Radermacker, Wartas målvakt, 
borde ha fått priset som plane~ 
bästa spelare, nu tillföll det LuglS 
Axel Sjöblad, som också var bra. 

Annars är den gamla idrotts
hallen sig lik. Det enda nya är ett 
något förbättrat högtalarsystem. 
Med tanke på att alla vidlyftiga 
planer på en publikh~l förmodli
gen kommer att förskjutas många 
år framåt i tiden, måste hallen 
renoveras. Det är också inlagt 
åtskilliga miljoner i nästa års 
budget för detta. 

Klart är att behövs bättre 
omklädningsrum, duschar och 
toaletter. Ventilationssystemet 
behöver ses över, men frågan är 
om det är så vettigt att lägga ner 
miljoner på att ersätta dagens 
bänkar med stolar med ryggstöd. 
Stolar kräver mer utrymmen och 
därigenom kommer färre få plats 
i hallen. 

Dessutom tillhör det det klas
siska arvet att publiken ska sitta 
på ryggstödslösa bänkar (men 
kar!Ske greker och romare hade 
bättre ryggar?). 

Föreståndare med problem 
Idrottshallen har fått en ny före
ståndare och också chefer över 
det angränsande Högevallsbadet 
Det är meningen att de två an
läggningarna i fortsättningen ska 
ses som enenhetmed bl a gemen
samt personalutnyttjande. Mag
nus Malmborg, som fick tjänsten 
är fritidsledare och" inte specialist 
på bad. Det har väckt agg hos 
badpersonalen och det lär dröja 
ett tag innan "Mambo" blir helt 
accepterad. Till dess kommer väl 
inte så mycket att hända. 

Våg saknas på bad 
Men något som omedelbart borde 
kunna förbättras är informatio
nen kring vad som händer i bad 
och idrottshall. Det förekommer 
nästanvarjevecka turneringaroch 
enstaka idrottsevenemang utan att 
pressen får reda på det. Badet 
saknar något så elementärt som 
en våg för kroppsviktkontroll. 

styrketräningsredskap bo:de 
finnas i simhallen eftersom Sim
ning inte ger tillräcklig belast
ning för att bygga upp en harmo
nisk kropp. Bubbelbadet borde 
v ara fritt på tider då det är få 
besökare, det skulle kunna locka 
till sig många pensionärer med 
trötta kroppar och magra börsar. 

Sportred. 

Om 
sydkraftsaktier 

I samband med de pågående 
budgetförhandlingarna har j~g 
föreslagit att kommunen bor 
sälja en del av sina Sydkrafts
aktier. Detta har föranlett en 
syrlig kommentar från VB, och 
eftersom handel med aktier inte 
är normal Vpk politik är det 
kanske på sin plats med ett kort 
svar. 

Alla bör vara överens om att 
anledningen till att kommunen 
äger sydkraftsaktier är att man 
vill utöva ett irlflytande över den 
regionala elpolitiken. Mitt hu
vudförslag, som styrelse ställde 
sig bakom, är att sälja röstsvaga 
C-aktier och köpa (färre) röst
starka A-aktier. På så sätt behål
ler kommunen sitt inflytande 
men frigör ca 120 miljoner kro
nor. Om dessa pengar används 
för att lösa in gamla lån, sparar 
kommunen 10-15 miljoner kro
nor per år. 
Varifrån kommer dessa pengar 
frågar VB, och ir!Sinuerar (rätt 
fräckt) att jag vill lasta över. 
dagens skulder på våra barn. ~ej 
VB de som betalar är faktiskt 
de banker och fmansieringsir!Sti
tut som går miste om sina rän
teintäkter. Barnen vinner genom 
att kommunen mir!Skar sin låne
skuld. 

Ett armat förslag som jag har 
väckt är att överlåta alla S yd
kraftsaktier till energiverken. 
Inflytandet starmar kvar inom 
kommunen, men det skulle bli 
elabonnenterna som betalar rän
tekostnaderna. Detta förs lag har 
fördelnings- och energipolitiska 
konsekvenser som bör utredas 
närmare, men jag är rätt överty
gad om att nettoeffekten skulle 
bli positiv. . . 
Sedan måste även VI mom Vpk 
kunna ställa frågan om hur 
mycket vi är beredda att betala 
för det faktiska inflytande som 
kommunen får av sina aktier. 
Går det att motivera en årlig 
kostnad på 55 miljoner kr. bar~ 
för att Larry Andow ska sitta 1 

bolagets styrelse, när kommunen 
har ökande behov inom äldre
omsorg, skolan mm? 

Till sist en kommentar om 
VB:s sätt att debattera skattefrå
gan. Jag tycker det är rätt non
chalant av VB att skriva om 
skattehöjningar som en häftig 
grej som av principiella skäl 
borde genomföras så snabbt som 
möjligt. Saknar VB-redaktör~rna 
inlevelseförmåga, kan man mte 
inse att det är de lågavlönade 
som lever på små marginaler 
som drabbas hårdast av kommu
nalskatten? 

David Edgerton 
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HAR DU FLYTTAT? Skicka in hela adressdelen till 
Veckobladet. 
NY ADRESS ...............................•.......................................... 

lA~ 
LUKRISS (Kristna studentrörel
sen i Lund) är en ekumenisk stu
dentförening. De harprogramkväl
lar varje torsdag P.å Kyrkogatan 4 
(ovanpå bokhan,9~1n Arken). 
Forums forskarluncher äger rum 
fredagar kl 11.4513.00 i Forums 
bibliotek på Palcestra. Medtag 
matsäck, dryck kan köpas på 
Forum. 20/10: "Hur vi vrider klock
an rätt" Om modern tidsuppfatt
ning och könsförhållanden talar 
Ann Her.ming. 
RSMH Oppet Hus onsd. kl 19 på 
Karhögstorg 2, Lars-Åke Ohlsson 
från arbetsförmedlingen diskute
rar lönebidragsanställning. 
Betan Sönd 16-18. Svamp
jouren.Näst sista söndagen. 
Smålands (Kastanjeg 7).exp vard 
11-15. fred Kvinnafest i Puben 
20.00 alla kvinnor välkomna. Lörd 
matpub 18-22 (Mums!) 21.00 
Pub.(Pums!) Månd 19.00 skrivar
cirkel på expen. Förslag till valbe
redningen sista dag onsdag. Na
tionsmöte mån 30:e kl18 i Puben. 
Tisd 17.00 studiecirkel i feminism, 
Puben. 18.00 studiecirkel i sossa
lism, Expen. 19.30 styrelsemöte. 
Onsd Kvinnogrupp kl 19.00 i 
Puben, storsruppsmöte. 
Lunds Miljagrupp månd 19.00 
Svarvarestugan L:a Tvärg 16. Kod 
1990. Planering inför värvarveck
an 13-20/11 . 
Känner du dig lurad? rådgivning 
av kommunens konsumentrådgi
vare som har öppet följande tider: 
Månd-onsd-fred 9-12,30, 13,30-
16. Telefontid Må-On-Fr: 9 - 12. 
Tel. 15 59 50. Krister Palmkvist 

Glasnosten 
når VB 
Allt utom centrallyrik och 
aforismer, stod det i förra 
VB. Nåja, nu när Honecker 
har avgått och det här numret 
av VB görs under fullständig 
insyn från allmänheten kan ju 
inte vi på VB bara sitta och 
tjura. För att visa att vi är i 
takt med tiden släpper vi i 
detta nummer pä restrikio
nerna och presenterar härmed 

Veckans aforism. 
Truismer är inte allt 
här i livet. 
I nästa nummer gäller de 
gamla reglerna som vanligt. 

Red. 

Hets mot cyklister 
Det är beklagligt att VB börjat 
bli ett språkrör för attacker mot 
"hänsynslösa" cyklister, som det 
brukar heta. Säkert kommer 
mången bildrulle bli tacksam för 
att intresset förskjutits från dem 
själva då det skrivs om trafik
olyckor. 

Statistiken visar förstås 
att det är bilarna som lämnar de 
blodiga spären efter sig. Cyk
listerna skadar mest sig själva 
när gatu- och cykelbaneunder
hållet är eftersatt och det finns 
gropar eller hinder utmed färd
vägen. Själv har jag varit nära 
att slå ihjäl mig dä jag i mörkret 
körde ner i en djup spricka 
utanför Sparta. En arbetskamrat 
har nyligen fått allvarliga skador 
då hon cyklade in i ett vägar
betshinder nattetid. 

Cyklisterna har i Lund 
framgångsrikt tagit upp kampen 
mot bilismen på ett i Sverige 
förmodligen unikt sätt. Det är en 
synnerligen tuff prestation att 
kunna hålla bilarna stängen och 
lundacyklisternaär värda all ära. 
Visst kan det hända att en och 
annan gående irriteras av den 
självmedvetenhet med vilken 
somliga cyklister färdas i sin 
stad, men att detta ska leda till 
att vpk börjar delta i gnällkören 
mot cyklisterna hade man väkl 
inte trott, särskilt i ett samman
hang dä en ung cyklist just blivit 
bildödad (ledare i VB 29, se 
även Ulf Nymarks insändare i 
VB 30). 

Bättre vore om VB 
och vpk mer energiskt arbetade 
för barmarksunderhåll, raka as
falterade cykelleder, fler cykel
ställ, åtgärder mot cykelstölder 
och mindre restriktioner för 
cyklister (ex öppna Knut den 
Stores torg för de hjulbundna). 

Finn Hagberg 

Bra, höj skatten?! 
I VB m 30 fanns en osignerad 
kommentar till David Edgertons 
debattinlägg om kommunens 
Sydkraftsaktier. 

Jag tolkar därför kommenta
ren som en redaktionell kom
mentar från VB. 

Ja~ är lite förvånad över ut
fallet mot Edgerton. Den insinu-

Ka rin Blom 
Uördaväge n D:85 
223 71 Lund 

anta ton och den intolerans som 
präglar inlägget är inte alls i 
VBs vanliga stil. Det finns ingen 
anledning för mej att försvarar 
och förklara Edgertons 
synpunkter. Dock kan noteras att 
"ekonomen" Edgerton fått stöd 
av såväl kommunfullmäktige
gruppen som Vpk Lunds sty
relse. Därmed inte bevisat att 
han har rätt. 

Men om VB-red ville förklara 
det förträffliga med en kommu
nalskattehöjning, och det för
kastliga i att sälja aktier i ett 
börsnoterat företag, där aktie
innehavet innebär en ränteförlust 
på ca 65 miljoner kr per år, så 
kanske vi skulle kunna komma 
vidare och diskutera förslaget. 

UlfNymark 
(suppleant för Vpk i kommun
fullmäktige) 

VB (av)stavar 
"tadsutredare", "tälla", "ealism", 
"efär", "slotteri" och "gald", 
"erningarnas", "måppndagen" -
vad är nu det? 

Jo, det är det de avstavnings
och stavfel som den frustrerade 
felfinnaren kan lyckliggöra sig 
med att finna i senaste VB 
(30/89). Frustrerad? Jo, den in
trängande datatekniken ska ju 
eliminera alla dylika fröjder. 

Följaktligen mottogs med viss 
fasa budet om gamla pålitliga 
VBs övergång till elektronik; 
skulle det nu bli slut på floran 
av härliga ombrytnings-, stav
och avstavningsfel som dittills 
kryddat tillvaron för mången 
folkskollärarsjäl? 

Till alla misströstande världs
förbättrares hugsvalelse kan nu 
meddelas att farhågorna kommit 
pä skam. Den värdekonservativa 
och traditionsbevarande VB-re
daktionen har tydligen låtit ma
nipulera sina av- och stavnings
program dithän att en lämplig 
proportion gamla hederliga fel 
ska uppstå, oss gradgranskare 
till båtnad. Alltså kan vi med 
trygg förtröstan se an en framtid 
i fredagskvällens fåtöljomslutna 
lapsusfrosseri. 

B Wisser 

POSTTIDNING 

Majken Johansson 
värmde kalla 
lundahjärtan 
I mändags ordnade Författarföre
ningen Syden poesiafton i biblio
tekets hörsal med poeter som 
debuterade i Lund på 50-talet och 
som av somliga anses ha bildat en 
särskild lundaskola. 

En fullsatt sal kunde lyssna på 
Ingemar Leckius, Elsa Grave och 
MajkenJohansson. Den sistnämn
des framträdande kommer säkert 
att bli lundahistoria. 

Trött och en smula bister, ik
lädd frälsningsarmens uniform, 
staplade Majken Johansson upp 
på podiet och hälsade publiken 
med ett glatt "Halleluja!". Sedan 
var det andens seger över krop
pen för hela slanten. Hon läste 
förstås ur den egna produktionen, 
men framför allt berättade hon 
livfullt och humoristiskt om sitt 
trasiga liv . På slutet tog Majken 
fram munspelet och tonade fram 
Konvaljens avsked och lyckades 
också få publiken att sjunga med, 
en publik som dennakväll rymde 
ett ovanligt stort antal bastanta 
damer från Lunds frälsningsar
me. 

FH 

RÖDA KAPELLET. Lö 21.10 kl11-12 
appellspel på Mårtenstorget, nr 39, 
79.2, 166, 173, 175, 190.2, 193, 194, 
210, 217. Sö 22.10 kl 18.45 rep på 
Kapellsalen. Beställ hos Christina 
(143342) ev luckor i senhöstreper
toaren: 39, 72, (90) , 92, 100, 115, 
120, 126, 127, 132, 134, 141, 152, 
153, 173, 181, 184, 194 och 199. 
Reservera lä 18.11 för SF Köpenhamn 
och sö 3.12 för intensivdag. 
HANNAS FLÄKT Repetition sänd 
22.10 kl 17.30, Palaestra. 

KOMPOL har möte mändag den 
23110 kl19.00. 

f VECKOBLADET 

Dena nummer av VB gjordes på Lunds 
Tidskriftsverkstads tillfälliga verkstad på 
Stadsb1blioteket1 Lund. Numret gjordes 
avLars Borgström, Finn Hagberg, Rune 
LIIJeqvlst samt Gunnar San din. 

Kontaktredaktör för nästa nummer av 
VB är Gunnar Sandin som kan nås på 
tel13 58 99. 

Hemma
Rectangle


