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Fredag 17 november 

17-23 nov. 
VB:s kalendarium över kulturar
rangemang och andra offentliga 
tillställningar fortsätter i regel på 
sista sidan. Interna möten åter
finns i mötesspalten på sista si
dan. 
BIO Södran Fred lärd sänd 18.30 
torsd 18.30 och 21.00 "Sjöjung
fruns sång", en lekfull ko!Jlmedi 
med allvarliga undertoner. Regi 
Patricia Rozema. (Bt). Fred lärd 
sänd 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 
Hendricks. NATTBIO kl 24 fred 
lärd "Giliap", manus och regi Roy 
Anders9on. 2 lim 17 min. (Bfb) 
MATINE sänd kl 14.00 "Alfons 
Åberg" Regi Per Ahlin, 3 filmer 
visas . Entre 15:-
BIO 16/35 fri entre till 
kvalitetsfilm"Fula skitiga elaka" 
Sänd 19.00 Tunaskalans aula. 
MEJERIET lärd 21.00 Wilmer X. 
Kulturen öppet 12 - 16, utställ
ningar: "Målningarnas anatomi", 
om material, teknik, bevaring och 
förfalskning samt "Brev och fri
märken" Mån d 19.00 Auditoriet doc 
Bo Lindberg talar om fusk och 
falsk i konstens värld. 
Poesi och musik från Latiname
rika blir det på söndag i stadsbi
blioteket kl 16.00 i Gröna Rum
met. Ruben Aguilera och Paneho 
Peerez-Sant1ago medverkar. 
Musik av Catarina Eek och Boris 
Valdes. Fri entre. 
stadsteatern fred 17/11, 19.30: 
"Ringlek" Riksteatern ger Viktor 
Slavkins pjäs. Lärd 13.00 och 
15.00 "Nasse hittar en stol" Teater 
23 i stadsbibliotekets hörsal. Pjä
sen som är 20 min passar alla 
barn från 3 år. Onsd.19.30 "Sa
gan" Riksteatern ger denna pjäs 
av Hjalmar Bergman. 
LUKRISS (Kristna studentrörel
sen i Lund) är en ekumenisk stu
dentförening. De harprogramkväl
lar varje torsdag på Kyrkogatan 4 
(ovanpå bokhandeln Arken). 
Forums forskarluncher äger rum 
fredagar kl11.4513.00 i Forums 
bibliotek på Palalstra Medtag 
matsäck, dryck kan köpas på 
Forum. idag: "En annan histona" 
Lisbeth Larsson. Nästa fred: "Ogift 
piga- tvång eller frivillighet", arbe
tarfamil/·en i Norrköping under 
1800-ta et. Monica Edgren . 
Bruksspår på flinta Hist. Mus 
onsd 19.30,Per Karsten om Hög
boplatsen- en fyndplats från Kong
emosekultur. 

Enkel fråga 
Politik är inte bara skatterefor
mer. och partiöverläggningar. 
Politik på det lokala planet 
handlar om vår allra närmsta 
verklighet. 

Eva Wigforss som represen
terar vpk i landstinget har ställt 
en s k. enkel fråga till ordfö
randen för Lunds sjukvårdsdi
strikt, Benny Jönsson (m). 

Eva beskriver bakgrunden: 
det är ofta så att personalen på 
avd 3 på Norra Sjukhuset är 
underbemannad. På avdel
ningen tar man hand om lång
varigt sjuka åldringar och man 
har 36 vårdplatser. Det händer 
att 12 anställda måste hinna 
med det som det normalt be
hövs 17 för att klara av. Man 
tvingas att dra in på baden för 
patienterna och man hinner bara 
göra det allra viktigaste. 

Personalen gär bokstavligen 
talat på knäna och patienterna 
får inte den vård de bör ha. 

-Vad tänker du göra för att 
häva personalbristen på avd 3 
på Norra Sjukhuset? 
- Överväger du åtgärder för att 
höja statusen i långvårdsar
betet, som l ex förhällrad 
personalutbildning, bättre ar
betsmiljö och höjda löner? 

frägar Eva. 
Vi får väl höra vad Benny 

Jönsson svarar. 

Lundafaster 
Min gamla 89-åriga faster, med 
anor frän Lund, v ar p ä besök 
häromkvällen. Fastern tillhör 
den gamla kärva sorten. Hon 
har allltid närt ett djupt känt hat 
till socialdemokratin, för att 
inte tala om kommunisterna. 
För att undgä skatt har hon 
skrivit sig i USA. 

Vi kom att prata om dagspoli
tiken, om tvångssparandet, om 
den nya skattereformen, ... 

Om partiledarna tyckte hon 
inte. 
-Werner är ju faktiskt den 
enda trevliga av dom Det var 
väl inget att bråka om att han 
tog sig nägra glas pä Gotland. 
Bildt och Westerberg och dom 
andra tvä dom är sä ... femi-

. l nma .. 
lbm 

Tetragrad? 
I fredagens DN uttryckte Sovjets 
utrikesmini ster, Eduard Sjc
vardnadze, i en intervju sitt stora 
intresse för den svenska mo
dellen, som han fann efterföl
jansvärd på flera punkter. Bland 
dessa var inte bara omlägg
ningen av skattesystemet utan 
ocksä "frägor om äganderätt och 
prisbildning, erfarenheter av na
tionalekonomiska beslut och 
folkhushällningsbeslut" . 

Dock tyckte han inte att de 
kommersiella förbindelserna 
mellan Sovjet och Sverige var 
som de borde. Men det skall 
snart bli bättre: "En r v ad jag 
vet arbetar man nu att 

Lundabor reser söderut: 

det möjligt med samarbete med 
de svenska företagen Tetrapak, 
Johnson, Ikea och Volvo." 

Som lundabo bör man kanske 
observera ordningsföljden och 
sträcka pä ryggen. Vem vet, en 
vacker dag kanske Eric Ras
musson motionerar i fullmäktige 
om att Lund (lagom till tu
senårsjubileet) skall byta namn 
till Tetragrad? 

FOTNOT: Ironin är inte alltför över
driven. För nägot är seda n föreslog 
Rasmusson (m) pä fullt allvar att 
"Malmövägen", ett namn med medeltida 
anor, skulle bytas mot "Rubcrt Rausings 
gata". 

Nyordning härskar i Berlin 
-Hur var det, hur var det? har 
folk ivrigt frägat när de fätt veta 
att vi var i Östberlin i lördags. 

Vi kan rapportera att Haupt
bahnhof (f d Ostbahnhof) börjar 
bli fin efter den stora om
byggnaden som snart är klar, 
men restaurangen är borta och 
enda Ölstället stänger redan 
klockan ätta. Pä flera av spår
vägslinjerna går skinande nya 
ledvagnar, pä S-Bahn börjar 
270-orna bli frekventa och 277-
orna sällsynta, tunnelbanestatio
nen Spittelmarkt är vackert re
staurerad med bl a glödljus i 
taket. 

Det v ar ju för att åka tåg som 
vi var nere, fem lundabor och en 
från Malmö. Fast vi var ju vid 

Muren ocksä, t ex vid Potsdarner 
Platz där tryckluftsmejslarna 
dundrade i natten för att fixa den 
nya öppningen. Pä gatorna drog 
en halv miljon människor om
kring. Ingen knuffades, många 
log. 

På kvällen kom (nästan) alla 
vandrande tillbaka från väst med 
sina plastkassar. Vi minns en 
tonårskille på spårvagnen. Han 
hade köpt en stereobandspelare, 
drack en burk Coca-Cola, läs'te 
Bild-Zeitung och såg rät salig 
ut. 

Det verkar som om kriget 
äntligen är slut. 

g s 



~KOMMENTAR 
Lär av gamle logers! 

Ingemar Ingers är död sen ett 
antal år men hans minne lever 
länge i detta hörn av Skåne. Han 
var dialektforskare och lokal
historiker, skrev huvuddelen av 
den magnifika "Burlövs kom
muns historia" och åtskilliga 
böcker och artiklar om Lund. 
Politiskt var han liberal och 
kulturkonservativ; mot slutet av 
sitt liv övergick han från 
folkpartiet till centen~ för stats
kyrkans skull. 

Ingers bodde i Tandbergs 
gård på Stora Tomegatan, mitt~ 
emot historiska institutionen. En 
kväll hade vi fest på insti
tutionen, berättar en av delt
agarna. Stämningen var hög lik
som volymen på dansmusiken, 
och båda trängde ut genom de 
öppna fönstren . Plötsligt uppen
barade sej dr Ingers i ett av de 
senare: oväsendet hindrade ho
nom från att sova. Mot detta 
protesterade han för de festande, 
och för att understryka protesten 
lyfte han kryckan och krossade 
en av rutorna! Det hj älpte. Efter 
denna eftertryckliga demonstra
tion skruvades ljudet ner bet
ydligt och kvarteret fick ro. 

In gers kund t; ha ringt pol isen. 
Men han visste kanske att po
lisen har mycket att göra en sen 
lördagkväll och att ett ingripande 
kunde dröja. Sä han ingrep 
själv. Väldsverkare var han 
minst av allt men antagligen 
heligt ilsk över de festandes 
hänsynslöshet mot andra män
niskor. En klar markering be
hövlie göras. 

Händelsen rinner en lätt i 
minnet när man rör sej i Lund 
och iakttar den nya laglösheten i 
trafiken. Enligt privata men ut
förliga stickprov kör var tju
gonde bilist mot rött vid 
övergångsställena pä Dalbyvä
gen, Östra Vallgatan och Fa
sanvägen. Bilister tränger sej 
före. Bilar parkeras pä gäng
banor, gräsmattor, intill gathörn, 
omedebart före övergångs
ställen. Och ringer man till po
lisen och klagar blir svaret: "Vi 
vet, men vi har så mycket att 
göra och kan inte vara överallt." 
Det är sant, men vi inser också 
att tillvaron bakom skrivbordet 
är mycket behagligare än den ute 
i gatuvimlet. Aldrig sä stora 
lönehöjningar ändrar inte på det 
förhållandet. 

Vad kan då den enskilde 
göra? Vi har antytt det förr men 
vill upprepa det klarare: han kan 
själv sätta gränser (ett nypopul
ärt begrepp i pedagogiken), visa 
att han inte tolererar hänsyns
lösheten. Bilarna i rörelse är inte 
mycket att göra åt, men däremot 
de stillastående och obevakade. 

Observation 
Vid tiotiden i måndags kväll 
drog vi genom Paradisgatan. 
Som ett led i (de otillräckliga) 
försöken att styra och dämpa 
biltrafiken i stadskärnan är den
na gata som bekant förbjuden 
för genomfart. Tyvärr syndas det 
mot detta. Så var fallet även i 
måndags. En bil körde helt so
nika hela gatan fram mot öster 
och försvann norrut i Sandgatan. 

Sådana överträdelser är trista 
och särskilt när de begås a~ 
personer som genom sin position 
och ideologi borde fungera som 
föredömen åt andra. Eller hur, 
Mike Moon (mp)? 

Exit Linder? 
Fastighetschefen Rune Linder 
(h) har erbjudits nyn jobb inom 
kommunen, förljudes det. Bak
grunden är förstås de ansträngda 
relationen mellan honom och 
politikerna i nämnden, inte 
minst de moderata. VB och 
lundaborna avvaktar med spänt 
intresse den fortsatta utveck
lingen. 

Efter 133 år 
23.45 stänger Lunds järnvägs
sta tion måndag till fredag står 
det i SJs egen publikation Tid
tabellen . Men då ljuger Tid
tabellen, ty sedan nyligen stäng
er stationen redan 22.25. 

Det är illa nog att man inte 
kan lita på SJ, dvs att man inte 
kunde vänta till tidtabellsskiftet 
med förändringen . Men i sak är 
det naturligtvis värre, alltså att 
det inte finns någon varm vänt
sal för resenärerna med sista 
Stockholmståget. Såvitt vi för
står är det första gången sedan 
järnvägens öppnande 1856 som 
väntsalen är bommad i anslut
ning till ett fjärrtåg. 

Kårvalet 
Poströstning denna vecka. Röst
ning på lokal nästa vecka enl. 
följande: AF-husets foaje Månd
onsd 10-18. Sparta Månd-onsd 
11-13 samt månd-tisd 17-19. 
Ulrikedal, Vildanden och Delphi 
Månd, tisd 17-19. 

Att krossa bilrutor är inte lämp
ligt (och dessutom svårt utan 
rejäla verktyg) men torkare, 
antenner, ventiler mm är desto 
lättare att komma åt. 

Om den som parkerar regel 
vidrigt vet att han eller hon löper 
stor risk att få bilen sabbad 
minskar överträdelserna snabbt. 
V an dalism är det inte som vi 
förespråkar utan medborgaranda. 
Ingemar lngers nickar säker gil
lande frän sin molntapp. 

Arken
sjunkande skepp 

Borgarna söker i bråket 
på daghemmet Arken i 
Lund en bekräfte~e på 
att de är på rätt linje i 
barnomsorgen. Det är en 
revansch Tör de bor
gerliga: i alla år har de 
haft personal och fö
räldrar på daghemmen 
emot sig. Det tillkommer 
också, att s och vpk inte 
byggt ut barnomsorgen i 
Lund som de borde 1 
sedan de fick majoritet 1 
senaste valet. 

Föräldrar och personal på 
Arken har blivit brickor i ett 
spel om barnomsorgen som 
sträcker sig upp på riksnivå. 
Tove Klette (fp) är den bor
gerliga politiker som genom 
ständiga besök på Arken un
derblåser missnöjet och villigt 
misstolkar socialnämndens 
beslut. 

Det gäller att hålla frågan 
vid liv till nästa val. 

På riksplanet trummar Bo 
Södersten om skandalen i 
Lund, där s och vpk sägs göra 
sitt bästa för att sänka 90-talets 
barnomsorg med dess nya 
pedagogik. 

skräckvision 
Det är inte så . Den pedagogik 

som bedrivs på Arken skiljer 
sig inte stort fr ån den 
pedagogik som finns på andra 
daghem. Den ligger tack och 
lov långt ifrån Bo Söderstens 
skräckvisionära ideal om en 
disciplinär småbarnsskola. 

Försöket som genomtrum
fades av borgarna efter det att 
de förlorade valet - och innan 
den nya majoriteten tillträtt -
blev till slut en fråga som 
rörde pengar mer än något an
nat. Nyordningen var djupt 
orättvis . Den gynnade dem 
som har tillräckligt inflytande 
över sina egna jobb för att på 
egen hand kunna ordna 
barnomsorgen efter kl 15 på 
dagarna. Då skulle barnom
sorgen vara nästan gratis och 
kosta 250 kr i månaden . De 
föräldrar som inte har denna 
möjlighet skulle tvingas betala 
full avgift - kanske ytterligare 
1000 kr eller mer. 

Som alla andra 
N u får Arkenföräldrarna 

istället betala 2/3 av normal 
taxa. Det betalar man på andra 
daghem med begränsat öp
pethållande. 

Protesterna gäller höjningen. 
Men också att s och vpk inte 
längre vill kalla verksamheten 
ett försök. 

Tas försöksstämpeln bort 
frän Arken bortfaller skälet till 

att ge Arkens föräldrar billi
gare barnomsorg än vad andra 
föräldrar i kommunen har. 

Småbarnsskola kallar bor
garna denna verksamhet. I 
realiteten skiljer den sig inte 
stort från andra daghems. 
Barngruppens storlek och 
personaltätheten är som på 
andra daghem. När den nya 
majoriteten höjt personaltät
heten på daghemmen har den 
höjts pä Arken också. 

Mot det senare har perso
nalen protesterat, och den 
begärde t o m fackets hjälp för 
att bli av med en nyanställd. 
Fler barn efter kl 15 drabbar 
planeringen, menar perso
nalen. Och argumentet är vi
dare att utan låg taxa kommer 
barnen att behöva vara längre 
tid på dagis. Föräldrarna tvin
gas tjäna mera pengar. 

Spattigt rörelsemönster 
Men Arken har 16 barn per 

grupp. Borgarna vill egentli
gen ha 35 barn per grupp. Det 
finns alltså marginaler. 

Verksamheten liknar andra 
daghems, därför att barnen 
inte är för mänga. Barnen sit
ter - gudskelov - inte upp
sträckta i klassrum i discip
linära former (Bo Söderstens 
ideal. Vem minns inte argu
mentet att barn som vistas på 
normala dagis uppvisar ett 
"spattigt rörelsemönster"). På 
Arken jobbar man med teman, 
samlingar, utevistelser pä 
planerad tid mellan kl 8 och 
15. 

Som på vanliga dagis . Det 
som framför allt skiljer är att 
personalen v alt att behålla 
åldersindelningen. Barngrup 
pens storlek motiverar det 
inte. Barnen på Arken förlorar 
mänga av de för<1elar som 
åldersintegrerade syskongrup
per visat sig ge. Och som bör
jar kopieras av den vanliga 
skolan.' 

Bäst att sluta 
90-talets· barnomsorg, som 

borgarna fortfarande envisas 
med att kalla den, går åt andra 
hållet. Det är opinionsbildning 
som pågår med barnen på 
Arken som verktyg. 

Personalen hotar sluta. 
- Kan man inte övertyga 

dem den här månaden, är det 
bättre att de slutar, säger Sven
Bertil Persson, vice ordf i so
cialnämnden. 

- Annars går det ut över 
verksamheten. 



Fp Lund 80: påver partihistoria 
Att fira halvjämna födel sedagar 
har blivit populärt. För indi
viderna börjar 40 -årsk alasen 
överträffa 50-årsditon. Och 
folkpartiet i Lund gör stort 
nummer av att man fyller 80. 
Bl a utger man jubileumsskri f
ten Den liberala rörelsen i Lund 
1909-1989. 

Så bristfälligt som Lunds 
politiska liv ännu är dokumen
terat blir man glad för varje till
skott. Men gläd j en är i detta fall 
behärskad. 

Turkisk folkhumor 
På folkpartiets julfest 1937 höll 
docent Raquette föredrag om 
"Turkisk folkhumor". 

Politiska partier uppstår för 
att förändra (eller bev ar a) 
samhället. Men i likhe t med 
andra ideella förening ar fllr de 
även sociala funktioner. Och 
organisationen, apparaten, med 
sina medlems- och styrelse 
möten, värvningskampanjer, 
fester och ombudsmän kräver 
sitt. Det politiska livet handlar 
inte bara orh politik, och det 
märks inte minst i de text.er som 
en partiorganisation löpande 
producerar. Konkret: mötespro 
tokoll speglar politikens mate
riella servicestruktur bä ttrc än 
politikens innehllll. 

Organisationshistori a som 
slidan är intressant, men den är 
sej märkvärdigt lik oavsett om 
det handlar om politik. nykterhet 
eller burfåglar. Läser man som 
utomstäende en politisk parti 
förenings historia är det i första 
hand ideema och innehållet som 
man är ute efter. 

Närsynt 
De aktuella jubileumsskribent
erna har läst protokoll. De 
rabblar datum och namn. Berit 
Lindberg i Veberöd , skriftens 
initiaror som tagit det första 
skedet pä sin lott, inflickar 
visserligen dä och dä en för
klarande parentes ur Pehrmans 
"Lärdomens Lund", men höjer 

--. 

Att vara liberal är alt ha kluven tunga. Sverker Oredsson, en av de 
mest framstående folkpart ipolitikerna under 80 år i Lund. 

annars inte blicken mänga tum 
över de gulnade dokumenten. 
Hon konstaterar t ex att Torgny 
Segerstedt m fl temporärt utt
rädde 1910 men "kan endas t 
spekulera över vad som egent
ligen inträffat". En parallell
läsning av Folkets Tidning 
(finns både på UB 4 och stads
biblioteket) hade kanske klar
gjort bilden. 

Så är det hela vägen. En 
bredare läsning och mindre 
närsynt hållning till protokollen 
kunde ha bidragit till efter
världens förståelse av hur tidens 
stora strömningar speglades på 
mikroplanet. Hur partisystemet 
frigjorde sej fr ån korpora
tionssystemet (förut var Fabriks 
& hantverksföreningen och 
"tjänstemännen" huvudkombar
tenter i kommunalvalen), hur de 
frisinnade vackl ade mellan so
cialdemokraterna och högern för 
att så småningom välja det 
separe lägret, hur partiet i Lund 
som på andra håll sprack efter 
förbudsomröstningen . Vi får 
några torftiga fakta men inga 
analyser. 

"Sveriges mest hatade 
man" 
Bristen på sammanhang märks 
på fler sätt. Historien börjar den 
13 november 1909 pang bom! 
Dessförinnan fanns det alltså 
ingen liberal rörelse i Lund? 

Svaret är nej bara för den 
som har en mycket oliberal de
finition pä "liberal rörelse" . Vi 
andra undrar hur man kan skriva 
lundaliberalismens historia utan 
att nämna Jakob Larsson: jurist, 
stadsfullmäktig 1887-1909 och 
som sådan ofta ledare för det 
liberala lägret, rösträttsaktivist, 
en av grundläggarna till Fri
sinnade landsföreningen 1902, 
liberal riksdagsman frän 1903, 
sjöminister under Staaff, som 
sådan den som stoppade F-båten 
vilket väckte högerns oresonliga 

hat och gjorde honom till 
"Sveriges mest hatade man", för 
att citera Svenskt biografiskt 
lexikon. Gä hem och läs histo 
ria! frestas man uppmana som 
liga krönikörer. 

Kommer därtill att Berit 
Lindberg skriver och stavar val
hänt. Kunde inte redaktören ha 
bistått henne? 

Måttlig möda 
Nej, det kunde Marita Sander
schale tydligen inte, så jour
nalist hon är. I hennes eget bi
drag stavas det t ex Studentafton 
och Förvaltningsutskottet. 

Däremellan har Margitta Ed
gren tagit hand om protokollen 
för tiden 1934-1981. Hon har 
gjort sej ännu mindre möda . 
Gång på gång beklagar hon att 
sekreterama inte noterat hur det 
gick i de olika valen. Hon verkar 
uppriktigt angelägen att fä veta 
svaret men har tydligen inte 
gjort några egna försök i den 
riktningen. 

Hon kunde ju ha frågat sin 
partikamrat Torbjörn Vallinder. 
Han har ställt samman en sidas 
okommenterad valstatistik, vil
ket torde .ha krävt honom tio 
minuters arbete i statsveten
skapliga instititutionens refe. 
rensbibliotek. Detta alster har 
docent Vallinder sedan haft 
mage att signera. 

Trevlig läsning 
Men visst är det trevligt och 
intressant att läsa Marie Nord
ströms porträtt av liberala kvin
nor, intervjun med den själv
ironiske K-A Levin och framför 
allt Monica Rosbergs bidrag 
"60-tal- Mittensamverkan" . Dvs 
det handlar mest om Med
borgerlig Samling och blir en 
saftig skröna om ett av de mest 
storslagna och bisarra privatp
rojekten i modern svensk pol
itisk historia. Inre mer bisarrt 
dock än att Sverker Oredsson 

var engagerad. Framställningen 
bygger till till stor del på Per 
Gahrton men det blir den inte 
sämre av. 

Kvinnorna har en stark ställ
ning i dagens lundafolkoarti 
och dominerar bland minnes
skriftens författare. H är opposi
tionsrådet Ebba Lyttkens. 

Fp-avdelningens nuvarande 
ordförande Ulf Nilssori. gör så ett 
aktnings v ärt försök att knyta 
samman de historiska t.rädama. 
Det är inte lätt. Han kunde mer 
ha betonat liberalernas/de frisin
nades/folkpartiets genomgående 
svaghet i Lund, där högern hela 
tiden har stått politiskt och or
ganisatoriskt stark, med natio
nella mått mätt. F ö tycks Nils
son vara en äkta folkpartist. En 
typisk mening lyder, om man tar 
bort de klara orden och lämnar 
kvar de på olika sätt inskrän
kande och modererande: "En del 
. . . tror .. . kan .. . i onödan .. . 
till stor del . . . tror . . . ofta .. . 
undvikit . . . ofta ... ". Det är inte 
alltid så lätt där på mittfältet. 

Den historiska svagheten till 
trots: den lokala liberala rörelsen 
är en viktig pusselbit i lunda
historien. Till hundraårsminnet 
kommer det kanske en ordentlig 
skildring. Att sätta samman 
några anspråkslösa texter när 
man fyller halvjämnt är inte fel. 
Men då bör ffifUl själv inse vad 
det handlar om och inte dra till 
med presskonferenser och allt. 

Gunnar Sandin 
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HAR DU FLYTTAT? Skicka in hela adressdelen till 
Veckobladet. 
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Arbetshistoriska seminariet, 
Magle St Kyrkog 12 B Konferens
rummet, torsd kl 16. 15 "Att filma 
arbetets miljöer", Torgny Schun
nesson, filmare ochjoumalist, visar 
filmen "Arbetets döttrar" och be
rättar om dess tillkomst. 
Amnesty International Gröneg. 
7. Oppet Hus kl17-19. 

Smålands (Kastanjeg 7).exp vard 
11-15. fred 15.00 planeringsmöte 
för Galles Gafeverksamhet. På 
kvällen fest med Lunds miljögrupp. 
Lärd 13.00 Kårvalsdebatt. 21.00 
Pub med "Kryddans kundkrets". 
Sänd 18.30 Galles Ca fe med Bod il 
Jönsson, om vadden enskilde kan 
göra för miljön. Månd. 19.00 skri
varcirkel på expen Tisd. 17.00 
Feminismcirkeln·. 18.00 Sossa
lismcirkeln. Onsd. 18.30 Filmcir
keln. Torsd. 19.00 Kårvalsvaka. 
21.00 Pub med banden 22 Pisto 
Pirko, Kummi Kameli och Miss 
Mess. Kamrater vi fortsätter även 
denna vecka att gå i cirklar. Men 
först gå vi och röstar! Poströstning 
denna vecka. Röstning på lokal: 
Ulrikadal Månd, tisd kl 17-19. 
Lunds Miljögrupp Miljögrupps
fest på Smålands kl 20.00 Lärd 
studiebesök i Landskrona. Fiske
båten Lilli kl9.00. Förhandsanmä
lan hos våra kontaktpersoner. 
Månd avfallsmöte Svarvarestugan 
L:a Tvärg 16. 
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 

Så är det 
Miljö-och hälsoskyddsförv alt
niTigen kan inte anställa de in
spektörer de behöver eftersom 
sökande kräver för höga löner, 
har man kunnat läsa i lokalpres
sen i veckan. Läsaren får intryck
et att nämnden sagt nej till två 
sökande pga av deras höga lö
neanspråk och att inga andra 
sökanden fanns att tillgå förutom 
den som anställdes. 

Sanningen är den att den ena 
tjänsten kunde ha tillsats om per
sonalförvaltningen arbetat snab
bare. Till den andra tjänsten fanns 
mycket riktigt en person som inte 
accepterade den erbjudna lönen, 
men dessutom ytterligare ett an
tal sökanden som förvaltningen 
tidigare ansett vara kvalificerade. 
Trots detta, och trots att flera 
tjänster saknar folk ville inte för
valtningschefen anställanågon av 
dessa utan i stället utlysa tjänsten 
på nytt. Så är det. 

Husbondens 
tröst 
Länsstyrelsens miljövårdsenhet, 
som ger tillstånd enligt miljö
skyddslagen för vissa industrier, 
har i garnmal god tradition hand
lagt ett tillståndsärende. Minns ni 
Gambro härom året? 

Visserligen handlar det om en 
industri i Höör ( AB Höörs Plåt) 
inen själva tillvägagångssättet är 
intressant för alla inom länet. AB 
Höörs Plåt, som tillhör Elektro
luxkoncernen, tillverkar hand
gräsklippare, torkskåp, ventila
tionssystem m.m., produkter som 
kräver ytbehandling och målning 
för att vara aptitliga. Tyvärr 
medför ytbehandlingen en hel del 
utsläpp av mindre trevliga äm
nen. Bl. a. begärde företaget att få 
släppa ut40 ton lösningsmedel/år 
fr o m 1991 och J 5 ton klorerade 
kolväten/år. 

Miljö- och hälsoskyddsnämn
den i Höör ville inte tillåta mer än 
20 ton lösningsmedel/år inom en 
treårsperiod och dessutom ytter
ligare minskning därefter. Vad 
gäller trikloretylen vill nämnden 
att återvinningen skall förbättras 
och att tillåtna utsläpp därefter 
ska fastställas. Sportfiskare och 
omkringboende vill givetvis ock
så ha lägre nivåer på utsläppen. 
Företaget förklarar att man är 
beredd att gå ner till 20 ton lös
ningsmedel 1994. 

Ändrar beslutet 
V ad bes! utar då län ss tyreisen? J o 
att företaget får släppa ut 50 ton 
lösningsmedel1991, 40 ton 1992, 
20 ton 1995 och 15 ton 1997. 
Alltså större mängder än företa
get begärt! Vad gäller triklorety
len tillåter länsstyrelsen utsläpp 
av 10 ton/år tills en ny avfett
ningsmetod införts. Trikloretylen 
tillhör de ämnen som Kemika
lieinspektionen vill förbjuda. 

Mönstretkänns igen. Länssty
relsens naturvårdsenhet är som 
vanligt beredd att offra miljö för 
pengar företagens vinster går före 
miljön. 

Dessutom släpper givetvis 
företaget ut tungmetaller i sitt 
avloppsvatten något som påver
karmetallhalten i rötslammetfrån 
av loppsreningsverket, fosfater 
som göder vattendragen osv . De 
restriktioner som länsstyrelsen 
gett v ad gäller fosfater har företa
get överklagat eftersom man 
måste släppa ut mer fosfater när 
man minskar lösningsmedels
mängden. Med intresse emotser 
vi resultatet av detta. 

Det dröjer innan vi får en mil
jövårdsenhet värd namnet i Mal
möhus län. 

Karin Blom 
Ua rd a vägen D:85 
223 71 Lund 

Husbondens 
röst 
SALF-klubben (arbetsledarnas 
intresseorganisation) vid Å&R 
distribuerar ett cirkulationsutta
lande från PTK till de lokala po
litiska partierna. Den är en kopia 
av SAFs (arbetsgivarnas intres
seorganisation) ståndpunkt när det 
gäller energipolitiken. 

Man för vidare de gamla van
liga SAF-argumenten mot av
vecklingen av kärnkraften: l 
debatten är förenklad, 2 besluts
fattamahar inget begripit, 3 förti
da kärnkraftsavveckling innebär 
tillbakagång för industrin (i detta 
fall 50 år), 4 risk för nedläggning 
av lokala företag, 5 negativa ef
fekter i största allmänhet på eko
nomi och sysselsättning. 

Allt är förutsägbart. Vad man 
däremot undrar är när SALFklub
ben i stället skall oroa sig för mer 
näraliggande ting t.ex. lösnings
medelscancern på Klostergården, 
som av allt att döma orsakas av 
Å&Rs utsläpp. 

Hej för tidigt 
I onsdags invigde alltså lands
hövdingen den nya bilvägen till 
Lomma. Han är angelägen om 
sin miljöimage, Bertil Görans
son, men när det gäller trafik
miljön talar handlingarna sitt 
klara språk. Länsstyrelsen har 
just sagt att det är angeläget att 
bygga ut motorinfarterna till 
Malmö från bl a Lund. 

Inför invigningen uttryckte 
Lunds gatuchef Ulf Non;lqvist 
sin glädje över den nya vägen 
men tillade: "Först när alla tre 
etapperna är fullt utbyggda blir 
det riktigt bra. Sträckan till 
Höjebromölla ska vara klar i 
början av 1992 och den upp mot 
Lackalänga vid årssk iftet 
1994/1995." 

Fast dagen innan hade mp, s 
och vpk träffat en budgetövere
nskommelse som bl a innehöll 
ett stopp för kommunala medel 
till den sistnämnda sträckan 
under de kommande fem åren. 
Och utan kommunala bidrag 
ingen väg. V år politiserande 
gatuchef ropade alltså hej för 
tidigt. Eller: Ulf Nordqvist sket 
sej på tummen, som de säger på 
landet. 

POSTTIDNING 

Kulturdebatt 
Proffs eller amatörer? Var bör 
tyngdpunkten ligga i en (pro
gressiv) kommunal kulturpoliik? 
Detta har som ni nog minns 
diskuterats i VB under hösten . 
Nu kommer saken att belysas i 
en debatt mellan Ronny Da
nielsson och Per Lysander ons
dagen den 29 .11. Vi återkom
mer i nästan nummer med en 
utförligare bakgrund, men vik 
kvällen redan nu . 

for 
sprending i 
tilvrerelsen 

JA til 

ATOMKRAfT 

MÖTE 
" MÖTE MÖTE 

MOTE MÖTE 

HANNAS FLÄKT. Sö 19.11 kl 17.30 
rep på Palaestra. 
RÖDA KAPELLET. Fre 17.11 avresa 
14.25 med pågatåg till flygbåt kl 15 till 
SF-spel i Köpenhamn. Lö 18.11 tåg 
7.1 O, båt 8. Repertoar se VB nr 34. Sö 
19.11 rep som vanligt 18.45 på 
Kapellsalen .. 
VPK IF. Lö 18.11 kl 15-17 träning på 
Lerbäcksskolan. 

Kompol sammanträder må 20 .11 kl19 
på vpk-lokalen. Kommunens budget. 

!VECKOBLADET Il 
Detta nummer gjordes av Lars 
Bergström, Finn Hagberg, Rune 
Liljekvist och Gunnar Sandin. 

Kontaktredaktör för nästa nummer 
Gunnar Sandin, tel 135899. 
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