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Fredagen den 3 november 

Utsläppen i Lund: 
o 

3 - 9 november 
A& R kontrollerar sig själv 

VB:s kal~.darium över kulturar
rangemang och andra offentliga 
tillställriffigar fortsätter i regel på 
sista sidan. Interna möten åter
finns i mötesspalten på sista si
dan. 
BIO Södran fred lörd sönd kl 
18.30: "En annan värld". R~i 
Chris 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, en 
polsk film om dödstraffet (Fr 15 
år). 
NATTBIO fred lörd kl24 .00 "Bird" 
filmen om Charlie Parker, regi Clint 
Eastwood. 2 tim 40 min. 
Torsd 18.30 "Sjöjungfruns sång", 
en lekfull kommedi med allvarliga 
undertoner. Regi Patricia Roze
ma. (Bt) . 
Torsd 21.00: "La Boheme" Pucci
nis opera om konstnärslivet i Paris 
och om kärleken mellan Rodolfo 
och Mimi hör till världens mest 
älskade operor. Med Barbara Hen
dricks. 
MEJERIET Fred jazzfestival lörd 
kl 21 Docenterna l The Sinners. 
månd 21.00 Melissa Etheridge. 
torsd Delbert Mc Clinton. 
Kulturen öppet 12 - 16, utställ
ningar: "Målningarnas anatomi", 
om material, teknik, bevaring och 
förfalskning. "Brev och frimärken" 
öppnas lörd. Visning lörd - sönd. 
Shottlsbersån Klostergårdens 
Fritidsgård lörd 19.30 Baklåt, ett 
gäng från Limhamn spelar 
folkmusik.Dessutom dansutlär
ning: slängpolska, omdansning
steknik även för nybö~are. 
LUKRISS (Kristna studentrörel
sen i Lund) är en ekumenisk stu
dentförening. De harprogramkväl
lar va~e torsdag på Kyrkogatan 4 
(ovanpå bokhandeln Arken). 
Arbetshistoriska seminariet, 
Magle St Kyrkog 12 B konferens
rummet, onsd kl 16.15 Marian 
Lettler "Politisk ideologi och lokal 
praktik" 
RSMH Öppet Hus onsd. kl19 på 
Karhögstorg 2, Marianne Stern 
från HCK och Bror Hansson, Po
leninsamlingen diskuterar insam
lingar. 
Amnesty International Månd 
19.00 stormöte i stadsbibliotekets 
studiecirkelrum. Tisd 19.30 sam
ma plats informationsmöte för nya 
medlemmar och intresserade. 

Utsläppen ay lösnings
medel från Akerlund & 
Rausing måste ner till 
noll. Vi kan inte vänta. 

För det andra måste en 
kontroll av vad företaget 
verkligen släpper ut genom 
sin skorsten komma till 
stånd. Idag kontrollerar 
Å&R sig självt. 

Dessa är de huvudkrav som 
måste ställas på Å&R efter 
rapporten om ett oväntat stort 
antal cancerfall på Kloster
gården. 

Företagets tillstånd om att få 
släppa ut 10 ton av det cancer
framkallande ämnet toluen 
nästa år bör omprövas av läns
styt:elsen. 

Å&R gör idag ett stort 
nummer av att ha ett "aggressivt 
miljöpro gram" för att nedbringa 
utsläppen. Bolaget gör an
strängningar - större eller min
dre - för att skaffa sig en mil
jöprofiL Inför morgondagens 
hotfulla miljölagstiftning är det 
ett naturligt motdrag av ett 
förpackningsföretag. 

1400 protesterade 
Det har inte alltid varit så. 
1985 begärde Å&R att få öka 

utsläppen av toluen till 100 ton 

Luftvärn 
Lund 
Enligt vad VB erfar kommer 
det i nästa vecka att bildas 
en aktionsgrupp för att 
stoppa industriutsläppen i 
Lund. Det blir ett "Luftvärn 
Lund" efter modell 
Göteborg. 

Vem 
lyfte 
luren? 
Till tidningsdrakarna i Lund, 
vars undersökande journalistik 
på sin höjd når upp till att 
referera vad olika myndig
hetspersoner uttalar vill VB ge 
ett litet tips i all kollegialitet. 

Vad hände på länsstyrelsen 
mellan den 11 november 1986 
och den l december samma år? 
Det första datumet underkände 
länsstyrelsen Lunds planer på 
bebyggelse i Värpinge. Skälet 
var att Värpinge ligger alltför 
utsatt med tanke på Å&R:s 
stora utsläpp av lösnings
medel. 

Arton dagar senare gör 
länsstyrelsen en fullständig 
kovändning. Planerna för Vär
pinge godkänns. Det första 
beslutet sägs ha berott på ett 
"missförstånd". 

Ändå förklarade även efteråt 
den tjänsteman som beredde 
ärendet att han stod fast vid sin 
uppfattning att det nya bo
stadsområdet skulle utsättas för 
hälsorisker. 

Någon hade ändrat sig . På 
initiativ av vem? Efter besök 
eller telefonsamtal från vilka? 

Händelsen uppmärksammades 
av den alerta redaktionen på 
Skånska Dagbladet, som inte 
har många läsare i Lund. Och 

inte på andra redaktioner 
heller, tycks det. 

om året. 100 ton av ett ämne 
som man redan då visste var 
cancerframkallande skulle varje 
år blåsa in över Lund från 
Å&R:s skorsten. Ettusenfyra
hundra personer på Klostergår
den skrev den gången på V pk: s 
protestlistor mot de planerade 
utsläppen. Istället för att få öka 
utsläppen blev företaget tvunget 
att gå med på ett nedskärnings
program. 

Ingen seger 
Men det var långt ifrån en 

total seger. 
Vpk krävde att utsläppen av 

det farliga toluenet skulle upp
höra vid halvårsskiftet 1986. 
Beslutet blev att Å&R måste 
dra ner utsläppen till l O ton 
1990. 

När Å&R i pressen bröstar sig 
över att utsläppen i år ligger 
under årets tillåtna 40 ton ska 
det ses i ljuset av att företaget 
måste få ner utsläppen nästa år 
till lO ton. 

- Jag är övertygad om att 
företaget hade fått sin vilja 
igenom, om klostergårdsborna 
inte hade protesterat så 

Forts på sista sidan. 

Flykting förlagd 
Gråsparvar tjattrar från 
takrännan 
på den röda tegellängan. 
Dörrarna är ställda på vid gavel. 

Några vuxna packar ur en bil 
medan småpojkarna stryker 
längs tegelväggen på 
upptäcktsfärd. 

Främlingar ser en ny årstid. 
Hösten på Kobjer 
är snart inne i november. 

Solen tvekar länge i diset. 
Men ett beslut står fast. 
Gråsparvarna kommer att 
stanna. 

Karl Wirting 



~KOMMENTAR 
EFTERTANKAR 
om trådbuss 
Det finns ca 32 000 personbilar 
inregistrerade i Lunds kommun. 
En svensk personbil blir i ge
nomsnitt 16 år gammal, enligt 
bilprovningen. Sen ersätts den 
med en ny. Anta att denna nya 
bil kostade i medeltal hundra 
tusen - vilket nog är i under
kant. Vidare ökade antalet per
sonbilar med cirka tusen. En del 
av dessa var begagnade så vi 
sätter ett så lågt snittpris som 
50 000 kr. Förutsätt slutligen att 
lundabilistema köpte utrustning 
för tusen kr var- bilstereoappa
rater, rattmuffar mm. Summan 
blir ca 300 miljoner kr. 

300 miljoner- det är vad det 
mest orealistiskt dyrbara tråd
bussystemet i Lund skulle kosta 
enligt en utredning härom veck
an. Fast den utrustningen håller 
flera decennier. 

Även Göteborg utredde sin 
kollektivtrafik nyss. En avan
cerad automatisk spårväg skulle 
kosta två miljarder, och även 
det motsvarade göteborgamas 
årliga bilköp. Kanske är vi en 
generell lag på spåren: det mest 
dyrbara kollekttrafikystem som 
planerare vågar föreslå i en stad 
motsvarar vad stadsborna är 
dr/igen är villiga att lägga ut på 
bilar. 

Trådbuss är den dyraste av de 
tre tekniker som utreddes, även 1 

om man inte väljer det dyraste 
nätet, det för 300 miljoner. Men 
det är också det bästa. 

Hur kommer man då åt 
lundabomas bilpengar? Enkelt. 
Vi höjer kommunalskatten! Bil
tullar kan nog vara bra på sitt 
sätt men just nu verkar det 
tveksamt om de kan införas nå
~onstans, av tekniska och poli
tiska skäl. Men att höja skatten 
är ingen större konst. 

Synd om Lunds skatte
betalare? Inte så länge de har 
råd med bilar för 300 miljoner 
om året. 

Många 
reservationer små 
På tusen obemärkta sätt ce
menteras det bestående. Vad 
gäller trafikmiljön har mani
festen sitt (radikala) språk men 
utredningsprosan ett annat. I ett 
yttrande till programmet för 
Lunds bostadsförsörjning säger 
gatunämnden, under ledning av 
den notoriske Lars Åström, att 
det bör byggas ett antal nya 
förbindelsevägar för "avlast
ning" av biltrafiken. Om kol
lektivtrafiken yttrar man sej 
knapphändigt. 

Då gäller det att skriva tusen 
reservationer. Vpk-ama i gatu
nämnden kom med en nu i 
veckan. 

Konsumentmakt(löshet): 

Mot den förödande guldkalvens stod 
Det har varit möte med fullmäktige i konsumentföreningen 
Solidår. Distriktsfullmäktige representerar konsumentmak
ten i Solidar. I mändags träffades ett tjugotal "kooperatö
rer" på Domus restaurang. Med var också varuhusets chef. 

Domus Lund nya butikschef se
dan i våras heter Jan Jonasson. 
Han tillhör de nya smala folket i 
"arbetarrörelsen"- den som inte 
har röd slips. Borta tycks de breda 
klasskämparna vara Jans byxor 
är charmigt skrynkliga. Han är 
snabb i rörelserna och ger ett in
tryck av effektivitet. Jan är eko
nom och kommer från norra 
Skåne. 

kämpen med glödande 
Han berättar att Domus Lund säl
jerför 160 miljoner varav 90 mil
joner kommer från '1ivsmedels
biten". Däremot är ''barnkläders
biten"inget vidare- ingen tjänar 
på barnkläder, säger Jan och låter 
bekymrad. 

känslor och mod 
Dessförinnan har konsumentrnak
ten, som mumsar på smörgåstårta 
med sega räkor, fått veta att varu
huset har 223 anställda. Av dem 
är bara fyrtio på heltid. De flesta 
på heltid är man eftersom de är 
högre chefer. 

Käckt mot förtrycket 
Sen kommer vi in på trafiken i 
centrum. Ledningen för Domus 
är bekymrad. Miljöpartiethar för
eslagit biltullar och de andra par
tierna i ledningen är inte heller 
mycket att lita på anar vi. Läns-

bussamas flyttning till Clemen
storget innebär avbräck i handeln 
får vi veta. Men eftersom Jan 
Jonasson tidigare berättat att de 
flesta av varuhusets kunder inte 
tar sig ditmed bil så borde proble
met kanske inte vara så stort 

ett värn vi oss dana 
Ett annat bekymmer är den för
skjutning av tyngdpunkten åt 
väster som domuschefen märker 
sedan inrättandet av L Fiskarega
tan som gågata. Han börjar känna 
det smått kyligt i ensamheten vid 
Ö Mårtensgatan verkar det. 

Liksom alla affärsmän hyllar 
han den fria konkurrensen. Som 
alla affärsmän tycker han ändå på 
någotsätt attdetmåste varanågon 
måtta med konkurrens . J an gillar 
inte fiskbilen på Mårtenstorget 
Man förstår, utan att han säger 
det, att den säl j er billigare än 
varuhuset och hallen. Men Jan 
som lärt sig hur man uttrycker sig, 
är bekymrad för miljön (lastbilen 
släpper ut avgasernär den kör ky
laggregatet). Jan säger inget om 
inkonsekvensennärdetgällerbil
tullarna och maktapparaten har 
munnen full av smörgåstårta. 

fällen ej modet 

har 6700 kunder om dan. Varje 
kund köper för 70:- i genomsnitt 
Varuhuset behöver inte främst fler 
kunder utan de som handlar där 
skall köpa mer. Då går det bra för 
Domus. Och då går det bra för 
kooperatörerna. 

Jan tyckte inte att det viktiga
ste för varuhuset var låga priser. 
Kundkretsen var till stor del från 
medelklassen. Det borde gå att 
klämma ut mer än 70:- av den när 
de satte sin fot i butiken. Inte ett 
ord om ''kooperationens målsätt
ning" och annat tjafs som står i 
stadgar och program. Den ljus
nande framtiden tycks ligga i 
studenter ("vissa har ganska gott 
om pengar") och satsning på 
kosmetika och annat av livets 
nödtorft. 

och segern är vår! 
Så var det dags att besluta om 
nästa års distriktsstämma Två år 
i rad har man hållit till på Olym
pen. Man har bjudit på mat och 
det har kommit nästan tusen del
tagare. Nu tyckte funktionärerna 
i Malmö att det blev lite ohanter
ligt med så mycket folk. Om man 
slopade maten skulle det bara 
komma några hundra Då slapp 
man den dyra hyran och fick bät
tre diskussioner. 

Konsumentmakten, som nu 
hunnit till kaffet, bromsade emel
lertid här. Mycket folk på stäm
morna är bra för demokratin. 
Visserligen får de inte bestämma 
ens fårgen på gardinerna i affå
rema, men i alla fall. Det är vik
tigt att visa att Kooperationen 
lever. Och ju mer pastej ju mer 
lever den.Leve pastejen ! 

---------------------------..:. RuneLiljekvist 

Framtiden ser dock ljus ut. V am
huset skall fortsätta satsa på livs
medel- fiskdisken och bröd/ost
disken fårmycket beröm. Domus 

APKLund 
upphör? 

Huvuddelen av medlemmarna i 
APK (Arbetarpartiet Kommuni
sterna) Lund lämnade partiet på 
ett medlemsmöte för drygt två 
veckor sedan. Till mötet var 
APK:s ordförande, Rolf Hagel, 
inbjuden och djupa meningsmot
sättningar kom i dagen mellan 
lundaavdelningens medlemmar 
och partiledningen. 

Meningsskiljaktigheternagäll
de omdanings- och demokratise
ringsprocessen i de socialistiska 
ländernaochframför alltensjälv
kritisk granskning av APK:s in
ställning till denna process. Men 
motsättningen gällde också hur 
man ska se på vänsterns organisa
tion i dag: bredare socialistiska 
vänsterpartier eller traditionella 
''komintern" -partier. 

APK:s livsnerv var Norrskens
flarnman som lades ned som 
daglig tidnng under hösten. De 
före detta mediernarna i lunda
avdelningen menar att "Flam
man" kunnat räddas om den hade 
breddat sig till hela vänsterns 
dagliga morgontidning. 

Eritrea-Etiopien 
fred och 
regimskifte? 
Efter 28 år av väpnad kamp fmru; 
nu hoppet om fred och frihet för 
Eritrea. Fredssamtal med Etio
pien inleddes i somras. Efter sv åra 
militära nederlag har den etiopi
ska regimen nu också accepterat 
förhandlingar med Tigrays be
frielsefront TPLF. Oppositionen 
i Etiopien växer. Den krigströtta 
armen vill slippa slåss. Deserte
ringarna ökar i antal. Mengistu
regeringen skickar unga pojkar 
och illa utbildad milis till fronten. 
Enligt många bedömare är den 
etiopiska regeringens dagar räk
nade. 

Gunnar Stenssson, redaktör 
för tidskriften Eritrea -nytt, redo
visar aktuella fakta och utveck
lingstendenser. Mötet äger rum i 
studiecirkelrum 3, Lunds stads
bibliotek, Bredgatan 5, måndag 6 
november k119.30. 

Skandal~rubrik 
Härmed syftar jag på debatt
namnet Vart är psykiatrin på 
väg? och sydsvenskans tis
dagsrubrik på en bra artikel: 
"Psykiatrin står alldeles stilla." 
Det sades aldrig . Den är sam
hällets stabilisator och trots 
diverse skenreformer totalt 
orörlig. 

Ingemar Nordlund tyckte att 
systemet skulle omvandlas ini
från. Bra med civilkurage, 
men... Ingen jurist i panelen, 
anmärkningsvärt nog, men rätt
visefrågorna berördes av so
cialfrågeexperten. 

Charmige dr Olle Eliason 
behandlar tortyroffer och psyk
personal. Han ändrade inställ
ning när han ställde sig utanför 
systemet. En kultursociolog 
behövs, tror jag - mera Johan 
Asplund t ex. 

Tisdagskvällens Kanalen be
rörde problemen med insti
tutionstänkande av alla slag. 
Vårdapparaten blir lätt en 
v åldsapparat. 

Birgitta FernstedJ 



Ar den nya 
kommun
ledningen 
annorfunda 
änden 
borgerliga? 
Den frågan ställer lundaavdel

ningen av Hyresgästföreningen i 
Södra Skåne i ett uttalande på 
måndagen. 

Bakgrunden till föreningens 
undran är det faktum attkommu
nens fastighetsbolag nu kommit 
med krav på hyreshöjningar för 
1990. Hyresgästföreningen kon
staterar att bolåget i år krävermer 
~ 37 kr per kvm/år i höjning 
vilket är mer än man krävde förra 
året 

. Den v Aidsamma upptrapp
rongen av hyreskostnaden som 
pågått sedan mitten av 70-talet 
måste brytas, säger föreningen 
vidare i sin uttalande och påpekar 
att 1975varhyranförennybyggd 
tvåa 16% av en industriarbetares 
genomsnittslön. I dag närmar sig 
motsvarande hyreskostnad 30% 
av samma genomsnittslön. 

Den här utvecklingen är inte 
nödvändig utan kan brytas om 
man för en sund politik i hyres
gästernas intresse, menar lundaav
delningen. 

I en slutkläm kräver man att 
den "nya majoriteten" måste visa 
att den är annorlunda än den förra 
borgerliga och att LKF:s nye ord
förande, socialdemokraten Len
nart Prytz, måste praktiskt de
monstrera an han står på hy
resgästernassida(omhangördet). 

I en kommentar till uttalandet 
säger Roland Andersson (vpk) att 
han anser att LKF har så mycket 
pengar i sina fonder att de bör 
avstå från stora hyreshöjningar. 
Det skulle dessutom ha det goda 
med sig, påpekar Roland Anders
son, att inte heller hyresvärdarna 
i de privata hyresbeståndet kan 
höja sina hyror eftersom bruks
värdesprincipen i hyreslagstift
ningen förhindrar detta. 

Ny 
P-anläggning 
i stadskärnan! 
Den nya bebyggelsen i kvarteret 
Gyllenkrok, som det varit så 
mycket ståhej om i fullmäktige, 
ser nu ut att begåvas med en un
derjordisktparkeringsgarage. Det 
var sossar och borgare överens 
om i byggnadsnämnden i ons
dags, när man beslöt upprätta en 
ny stadsplan som ska ut på or
dentlig remiss. Alternativet var 
bostäder utan parkering, · och då 
hade man möjligen kunnat göra 
planen som "enkel plan", något 
som hade gått mycket snabbare. 

Majoriteteten har dock insett 
att en parkeringsanläggning är av 
sådant allmänt intresse, att den 
inte bara kan beslutas på delega
tion av stadsbyggnadsdirektören. 
I denna principfråga har VPK 
således vunnit, men förlorade i 
sak, genom an det blir ett garage 
för folk som knappast har bil. 
Lägenheterna ska nämligen till 
största delen vara servicelägen
heter för äldre. 

En annan fråga, där vpk förlo
rade, var ombyggnad av gamla 
trävarulagret på Traktorvägen till 
skoaffär. Vpk tycker an detta 
industriområde inte ska utveck
las till ett stort "externvaruhus", 
utan förbehållas småindustri. 
Särskilt skohandel oorde kunna 
ligga där folk kan gå och inte 
behöva köra bil. Men skohandel 
blir det därute vid Mobilia. 

Vpks motion om bilfri inner
stad var byggnadsnämnden posi
tiv till, men tyckte inte att man 
måste först måste utvärdera den 
bilfria veckan, som stadsarkitekt
kontoret ansåg, innan man kunde 
fortsätta arbetet med trafiksane
ring av innerstaden. 

Frågan om rivning av semina
riet kommer upp nästa gång, när 
landstinget fått en chans att yttra 
sig, men alla var eniga om att 
seminariet skulle bevaras! 

Thomas Schlyter 

Snart slut på det roliga 
Så var näst sista säsongen med 
Sär skilda taxeringsnämnden 
över. 1990 blir den sista, sedan 
blir taxeringen ett rent tjänste
mannaarbete. 

Motiveringen är väl att arbe
tet blir mindre tungrott om 
tjänstemännen får sköta sig 
själva och att vi lekmän ändå 
inte har så mycket att säga till 
om inom de ganska snäva juri
diska ramarna. Visst kan det 
stämma, men jag tycker ändå att 
arbetet i nämnden är menings
fullt, inte minst genom den in
blick i regler, praxis och skatte
beteende man får. Jag .tror det 
kan vara viktiga erfarenheter i 
det politiska arbetet. 

skattmasar med patos 
Min erfarenhet .av tjänstemännen 
på skatteförvaltningen är mycket 
god. Det är folk med både kun
kaper och rättspatos, som ofta är 
beredda att jaga potentiella 
skattesmitare med blåslampa om 
det behövs. Det är bara att hop
pas an flykten från förvaltningen 
till det så kallade näringslivet 
kan bromsas genom att gran
skarna får ett extra lönelyft i 
årets avtalsrörelse. Ändå tror jag 
att deras inflytande ibland kan 
vara skadligt och att fortsatt lek
mannainsyn i verksamheten vore 
av godo. 

Tjänstemännens rent admini
strativa intresse ·av enkla och lätt 
tillämpbara regler har i vissa fall 
fått tvivelaktiga effekter. När 
reglerna för beskattning av 
tjänstebilförmåner ändrades här
om året blev tillämpningen enk
lare, till glädje för granskarna. 
Men det innebar samtidigt att 
marginalkostnaden för att an
vända tjänstebil närmade sig 
noll. Jag tror att detta betytt en 
del för de senaste årens ökade 
bil åkande. 

I Särskilda har vi, som i andra 
taxeringsnämnder, fått exempel 
på vilken fantasi svenska und
ersåtar kan utveckla i de här 
sammanhangen. Ofta är det 
samma personer som år efter år 
är på t:apeten och går på pum
pen. En man yrkar ena året 
.avdrag för ·att han varit tvungen 
att ta med frun till en kongress 
på Rivieran. Motiveringen är att 
att han utan )mstruns närvaro 
med all sahno'Iikhet skulle supa 
sig full och ställa till skandal. 
Det blev avslag. Året därpå vill 
han göra avdrag för tjänsteresor 
med hustruns gamla fol~agn, 
eftersom hon lagt rabarber på 
hans fmare tjänstebil. Det blev 
också avslag. 

Tragisk naivitet 
Den sortens lustigheter hör 
emellertid till undantagen. De 
senaste säsongerna har domine
rats av mer avancerad skatte
flykt. I fjol var det mest kom
manditbolag, i år har utdel
ningsbolag och skalbolag domi
nerat. Här har den bild som 
massmedia gett av SE-bankens 

juridiskt och moraliskt tvivel
aktiga verksamhet ytterligare 
konkretiserats. SE-banken är 
~.ärst men tyvärr inte ensam. 
A ven på en mer lokalt förankrad 
bank har skattskyldiga fått tvi
velaktig vägledning i skatte
planering. 

Ibland tycker man nästan synd 
om klienterna. En kille hade fått 
aktier i det lilla men framgångs
rika dataföretag, där han var an
ställd. Så köptes företaget upp 
av ett större, som la ett bud p! 
aktierna. Killen i fråga nappade 
och gjorde en rejäl realisations
vinst. Förr, i en annan moralisk 
konjunktur, skulle en'sådan vinst 
kanske ha betraktats som något 
att i smyg glädjas åt, som manna 
från himlen. Men inte idag. 
Eftersom man inte får behålla 
hela den hacka man inte gjort 
något för att tjäna, utgör den 
bara ett problem. Grabben gick 
med sitt problem till banken, där 
man rådde honom att köpa en 
(förlust)andel i ett kommandit
bolag och på så sätt kvitta bort 
sin reavinst. Den här sortens 
affärer godtar emellertid inte 
skattemyndigheterna, så nu får 
han betala både reavinstskatten 
och förlustandelen. 

Örslok 
Även i skalbolags- och ut
delningsbolagsaffärerna finns 
ofta det här inslaget av tragisk 
naivitet. Lokala småföretagare, 
som kanske själva inte skulle 
kommit på tanken att smita från 
skatten, har nappat på erbju
danden från banker och andra 
mindre nogräknade företag. Men 
i likhet med datakillen står de 
där nu med sina tvättade halsar 
och slokande öron. Visst får de 
skylla sig själva, och det tycks 
sällan drabba någon fattig. Men 
jag hoppas ändå att de stämmer 
bankerna för förlusterna. Det är 
ju ändå där, bland de slipsnåls
försedda fmanslejonen, som de 
verkliga bovarna fmns. 

Förhoppningsvis får vi inom 
kort en mer likformig beskatt
ning i linje med utrednings
förslaget om reformerad ink
omstbeskattning. Det skulle 
rycka bort mycket av grunden 
för den så kallade skatteplane
ringen, och bankerna skulle 
kunna återgå till samhällseko
nomiskt nyttigare verksamheter. 

Bemärkt 
malmöpolitiker 

I.S 

I Malmö har den kommunala 
gruppresan till vänorten Florens 
för 8,4 rriljoner blivit en stor 
debattfråga. Det finns även 
andra angelägna behov, hävdas 
det på insändarsidorna. 

Tidningarna har rapporterat 
namnen på resenärerna. Bland 
dem som ska resa till Toskana 
på de malmöitiska skattebetalar
nas bekostnad noterar vi den 
bemärkte politikern Lennart 
Ryde (m). 
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HAR DU FLYTTAT? Skicka in hela adressdelen till 
Veckobladet. 
NY ADRESS ......................................................................... . 

1~ 
(A_ l VECKJli\' 

Smålands (Kastanj· ag 7).expvard 
11-15. fred 15.00 p anaringsmöte 
för "Makt- och ägande"-helgen. 
På kvällen Puben uthyrd till! V1ctor 
Jara-föreningen. Lörd 18-22 Mat
pub. Ölpub från 21.00 Kim & Jonas 
på scenen. Sönd Försvarets Dag 
fr 17.00 Debatt och information 
för totalvägrare och vapenvägra
re. Månd. inget. Tisd 17.00 s~
diecirkel i feminism. 18.00 studle
cirkel i socialism. Onsd. Filmcirkel 
18.30 i Puben. Torsd. Råkkpub 
21 .00 - 01.00 med Living in Texas 

Lunds Miljögrupp månd 19.00 
Svarvarestugan L:a Tvärg 16. Kod 
1990. Medlemsmöte. kl19.00 
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 

Brasafton på 
Kvarnbyskolan 
På onsdag den 8 november är det 
åter dags för brasafton på Kvarn
byskolaniMalmö. Denhär gång
en handlar det om vårdideologi 
och hur man tar sig ur ett miss
bruk. Med hjälp av inbjudna gä
ster från Provita och RFHL dis
kuterasvårdideologier, priv atise
ring och människorsyn. 

Jan Oldenburg från Provita 
och Annette Martell från RFHL 
representerar två olika synsätt. 
Provita är ett privat bolag (med 
förre högerledaren Ulf Adelsohn 
som ordförande) som startar 
behandlingshem på löpande band, 
som bygger sin verksamhet på en 
amerikansk modell, Minnesota 
eller Hazeldonmodellen. Alkoho
lism är en sjukdom säger man 
bl.a. En omdiskuteradmodellsom 
av många förknippas medvård av 
missbrukare med högre social 
status. Men Minnsotamodellen 
växer. RFHLrepresenterarfrivil
lighet och R-förbundens sam
hällskritik. 

Det kan bli en spännande dis
kussion.Detbörjark119.00. Kaffe 
serveras. Alla är välkomna. 
Kvarnbyskolan ligger i Kvarnby 
by öster om Malmö. Ring för 
information 040/49 43 13. 

HANNAS FLÅKT. Sö 5.11 kl17.30 rep 
på Palaestra. Internationell repertoar. 
RÖDA KAPELLET. Sö 5.11 kl 18.45 
rep på Kapellsalen. Dirigentvikarie: 
Maria. Nr 72, 87, 131, 132, 193 och 
215 (l kan ikke slå os ihjel) +ny dansk. 

KHFs kårvalsmanifest: 

Rösta rätt! 
Kommunistiska 
Högskoleförbundets 
11 punkter för en bättre kår 

l. Revolutionera kArarbetet 
Vi vill ha en öppen och aktiv Ur som 
strävar efter att engagera s! m!nga med
lemmar som möjligt i arbetet för student
ernas intressen. Vi vill vcrlta för öppna 
utskott och ett brett engagemang. Klren 
kan vara aktivare och öppnare mot sam
hället. Deputerade flr inte vara en lek
skola där politiker i karriären ägnar sig l t 
fiffel och byd.kratorgier. 

2- studielön 
Studier miste ses som ett arbete som man 
har rätt att fl betalt för och en förut.Utt
ning för att snedrekryteringen ska kunna 
brytas. Idag flr rädslan för skuldsättning 
m!nga att avst! fr!n högre utbildning. 
Som ett första steg mot studielön vill vi 
vcrlta för att det första Aret man studerar 
blir Aterbetalningsfritt under förutsättning 
att man tagit 2A poäng. 

3. Kvalile l utbildningen 
Kravet på kritiakt tänkande ska genomsyra 
alla utbildningar. PI mlnga hlll miste 
kopplingen mellan grundutbildning och 
forskning bli bättre. Uppdragsutbildning 
och -forskning stjäl resurser fr!n grund
utbildningen och utgör därmed ett hot mot 
kvaliten. Vi vill införa en vetenskaplig 
grund med studielön pi universitetet 
första terminen, där grundläggande kun
skaper om vetenskapsteori, vetenskaplig 
metod och olika vetenskapliga skolor och 
inriktningar utgör självklara inslag. 
Vidare vill vi att alla på universitetet som 
har tjänster där undervisning inglr ska 
erbjudas pedagogisk utbildning. Under det 
viktiga arbetet inom utbildningsbevak
ningen miste klren oc.ksl arbeta ulAtriktat 
för att skapa en stark opinion för höjd 
utbildningskvaliti. 

4. Stärk tjejernas ställning 
Trots att majoriteten studerande pi 
grundniv! är tjejer är bara 4 av l 00 prof
essorer kvinnor. Efter grundutbildningen 
är det en brant avtrappning lY andelen 
kvinnor, dvs bland doktorander, lektorer 
och professorer. Det vill vi ändra p!! 
Klren miste arbeta får att mansdominan
sen bryts. Vi vill att kl.ren i.nrittar ett 
kvinnautskott med uppgift att leda arbetet. 
K vinnors speciella situation pl universi
tetet miste inventeras. Kvinnornas per
spektiv miste mer in i undervisning och 
forsknir1g. 

S. Bostäder At alla 
Eländet varje terminsstan dl m!nga bör
jar sina studier bostadslösa kommer att 
bestJ s! länge inte Lunds kommun tar 
krafttag för att bygga bort bosudsbristen. 
K!ren miste kräva av kommunen att si 
aker. Studentbostäderna räcker bara till en 
mindre del av studenterna. Kl.ren klste 
ocksl kräva att alla som studerar i Lund 
f!r st! i den prioriterade delen av kom
munens bostadskö. Är man 28 och inte har 
barn kan man inte fl bostadsbidrag. Detta 
drabbar m!nga studerande. Klren miste 

Ka rin Blom 
Uarda väge n D: 85 
22 3 71 Lund 

kräva av staten att alla med liga inkomsta 
och höga hyrorr kan fl bostadsbidrag 
oberoende av llder eller om man har barn. 

fi_ Internatloneli solidaritet 
Vi vill att klren driver ett aktivt solida
ritetsarbete. Förbättra informationen om 
bist!ndsalternativen! Öppna k!rens inter
nationella utskott för alla som vill delta 

och inrikta arbetet pi praktiskt solidarit
etsarbete. Detta akulie kunna vara att fort
sätta insamlingarna till bistAndsmilen ta
minerna igenom, eller att delta i grund
skole- och gymnasieelevernas Operation 
dagsvcrlte. 

7. AF för studenterna 
Sl länge medlemskap i Akademiska för
eningen är obligatoriakt är det inte mer än 
rätt att pengama fr!n terminsräkningen 
gl.r enbart till de delar av AF s verksamhet 
som flertalet studenter har intresse av. Ut 
dem som vill gl pi baler själva betala l Vi 
vill jobba för att maten pi Orrougen och 
Sparta blir bättre och billigare. Förslaget 
om studentmatsal bör utredas och över
vägas seriöst. Second hand-bokhandeln 
borde kunna fungera bättre än den nu gör, 
bl a genom ökad information om den och 
genom förbättrade och regelbundna 
öppettider. 

8. studenthälsan kvar 
-men lAt staten ta över 
Studenthälsans vcrltsamhet lir viktig och 
flr inte ~ventyras av moderata thatcher
istiska privatiseringsivrare. Samtidigt är 
det orimligt att studenter utöver egen
avgiften betalar tvi gAnger får sjukvl.rd: 
dels via skatten, dels via tenninsräkningen. 
Det naturliga vore att staten tog över stu
denthälsan och drev den som studenternas 
företagshälsovl.rd . 

9. studentrabatt pl pigatAgen 
Detta krav är speciellt viktigt i ett läge där 
kommunerna tar över ansvaret för fler 
och fler lakaltlgslinjer. Denna utveckling 
fl.r inte innebära att studentrabatten pi 
tlgen försvinner i samma takt! Bostads
bristen i Lund gör dessutom att m!nga 
studenta tvingas pendla. 

10- Bittre villkor för doktoranderna 
En tidsplan rn!ste fastställas för hur ut
bildningsbidragen kan omvandlas till dok
torandtjänster och undervisningsskyldig
heten miste begränsas. I dag lir dokto
randerna själva en stor sponsor lY forsk
ningen genom att arbeta "pi egen bekost
nad". Det fordras inga statliga beslut får 
att ge alla doktorander en egen arbetsplats 
med samma tillglng till kopierings
maskiner och datorer som institutionens 
övriga personal. 

11. Stärk studentlnfiytandet 
Fr!n olika hlll angrips nu det inflytande vi 
studenter har pi högskolan. Bland annat 
vill man avskaffa vlr rösträtt i tjänstef
örslagsnämnderna, som tillUtter profess
orer. Vi vill inte bara behllla utan ocksl 
öka studentinflytandeL Studeranderepres
entanterna mlste fl ordentligt med in
formation innan ett sammanträde Kger 
rum. I dag miste dc genom studielAnen 
själva betala för sin medverkan. Det är 
rimligt att universitetet betalar ekonomisk 
erslltlning motsvarande kommunalt sam
manträdesliVode till studeranderepresen
tanterna. 

POSTTIDNING 

F orts från forsta sidan. 
kraftfullt den gängen, säger 
Kajsa Theander som var aktiv i 
namninsamlingen 1985. 

När Vpk 1985 krävde att ut
släppen skulle renas hette det 
att detta var tekniskt omöjligt. 
Nu är företaget själv inne på att 
få ner utsläppen till noll. 

I vintras hade Å&R problem 
med sin reningsutrustning. Nu 
fungerar den emellertid, säger 
Lunds hälsovårdschef Bengt 
Hansson. 

Sanningen är, att detta vet 
Bengt Hansson mycket lite om. 
All provtagning av företagens 
utsläpp (och det gäller inte bara 
Å&R) sker på bolagets egna 
villkor. Kontrollen från läns
styrelsen består på hela taget i 
att företaget själv får rapportera 
att utsläppen inte blivitt för 
stora. 

Det vill till en osedvanligt stor 
ärlighet från ett företags sida att 
deklarera att bolaget släppt ut 
mer än det har tillåtelse till, när 
risken för upptäckt är 
obefintlig. 

Något som inte stämmer 
Man kan inte utgå ifrån att 

utsläppen inte varit avgörande 
för det ovanliga antalet fall av 
lösningsmedelscancer som in
träffat på Klostergården. Men 
det går inte heller att tv är säkert 
påstå att Å&R är boven. 
Tjänstemännen på hälsovårds
förvaltningen i Lund funderar 
enligt Bengt Hansson på om 
trafikavgaser har en del av 
skulden. 

I vintras mättes luften på 
Klostergärden (efter en Vpk
motion i fullmäktige). Man 
fann svårförklarliga toppar av 
hög toluenhalt vid vissa tillfäl
len. 

Dra gärna in trafiken i sam
manhanget. Men dra gärna då 
också slutsatsen att en ny väg 
söder om Klostergärden (den 
planerade Västra ringen) blir 
särskilt vansinnig; ·med Å&R i 
väster, Tetra Pak i öster och fler 
avgaser vid sydvästlig vind. 

Nyhetsred 

r-=-lii =.-----,1 
Kompol träffas må 6.11 trots skollovet. 

jVECKOBLADET Il 
Detta nummer gjordes av Rune Lilja
kvist, Gunnar Sandin och Lasse 
Svensson. 

Kontaktredaktör för nästa nummer 
Gunnar Sandin, tel135899. 
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