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Rolf besökte härförleden de 
bägge länderna tillsammans 
med riksdagens näringsutskott. 
Det var en spännande och 
skrämmande bild man fick av 
utvecklingen, menar han. 

Svartväxlarnas triumf? 
- I Tjeckoslovakien blir kontra
sten särskilt stor eftersom man 
i ideologiskt nit hade socialise
rat t ex konditorier och frisersa
longer. Nu kommer tydligen 
furetagen att bjudas ut på auk
tion. Det är stor risk att man 
därigenom otillbörligt gynnar 
svartväxlare i den större skalan 
och personer ur den gamla no
menklaturan som kunnat stop
pa undan pengar. Dock får de 
anställda i fliretagen flirmånen 
att kunna köpa dessa på avbe
talning. 

Tjeckoslovakien var under 
mellankrigstiden ett av Euro
pas rikaste länder, med en stark 
industri och även en ansvarsfull 
socialpolitik. Det är naturligt 
att man nostalgiskt ser tillbaka 
dit och drömmer om att åter
upprätta den positionen. Jag 
tror inte att det blir så lätt, men 
det är flirstås bra att landet har 
ett nationellt självförtroende. 

Till de näringar som har 
gynnsamma forutsättningar hör 

turismen. Många har besökt 
Prag i år, och när utskottet var 
och såg wBrudköpetw på Prago
peran träffade vi på en klass 
från Katte. Men det fmns inte 
hotellrum nog. 

Ekonomin är furstås kärv. 
Medborgarforum uttalade ju 
flirst att man ville avveckla den 
stora fursvaraindustrin och lan
dets beroende av den. Men nu 
känner man sej tvingad att 
behålla den tills vidare. Det 
gäller bl a att kunna köpa ben
sin, nu när Sovjet har fått pro
blem med leveranserna och 
dessutom kräver hårdvaluta. 
{President Havel är ju personli
gen glad fur bilar.) 

Utländsk räddare? 
- I Polen är det ekonomiska 
l~~et ännu mer desperat. Ut
landll!lkulden på tjugo miljar-

Rolf L Nilson från studieresa i öst: 

Den allena saliggörande 

MARKNADEN 
-Ny liberala lärjungar till Milton Friedman har åter
vänt hem och styr ekonomin i Polen och Tjeckoslova· 
kien. Frågan stårjust nu: ska någon samhällelig egen· 
dom bevaras? I det senare landet är svaret närmast 
nej, även om man t v godtar socialiseringen av den 
nazistiska egendomen. I Polen vill man åtminstone 
bevara infrastrukturen i samhällets ägo. 

der dollar är tung att dra på. 
Genom sin ekonomiska häst

kur har man fått bukt med in
flationen och svartväxlingen, 
men investeringarna dyker i 
botten samtidigt som priser och 
arbetslöshet går i höjden. Vi 
besökte bl a en flygplansfabrik 
utanfur Warszawa där hälften 
av jobben ska bort -vilket inte 
minst drabbar vietnamesiska 
gästarbetare. Man hoppas for
stås att utländskt kapital ska 
gå in och rädda situationen. 

Ett stort problem är vem som 
ska bevaka folkets intressen i 
detta läge. De gamla intresse
organisationerna for arbetare, 
hyresgäster, konsumenter osv 
var delar av den gamla stats
apparaten och är därmed o
hjälpligt korrumperade. Solida
ritetärvisserligendelvisenfack
!'ö rening men blir alltmer ett po
litiskt parti. Att bygga u p p något 
nytt är vanskligt och svårt. 

Förbrukade 
begrepp 
- Svårast att uppleva i båda 
länderna var hur alla for oss po
sitiva begrepp som handlar om 
kollektivitet och social medkän
sla har flirbrukats och flirstörts 
under den gamla regimen. I 
stället har man en julaftonstro 
på marknaden. Följden måste 
bli besvikelse och i bästa fall ett 
nytt medvetande. Men en pro
gressiv rörelse måste verkligen 
byggas upp från grunden. Kom
munistpartiernas sista chans 
gick nog flirlorad genom kvä
sandet av Pragvåren 1968. 

Och liksom andra besökare 
och kommentatorer får jag kon
statera att miljön inte är något 
som man anser sej ha råd att 
prioritera. Floderna genom Prag 
och Warszawa är avloppsdiken. 



~KOMMENTAR 
Ack, 
forna tiders adel! 
Baron Nils Gyllenkrok, herre 
till Björnstorp och Svenstorp, 
medverkade häromdagen på 
Gamla Lunds medlemsmöte. 
Han var bekymrad över sina 
domäners framtid. Arvsskatten 
slår hårt och underhållet av de 
gamla slotten kostar. Och nu 
ska jordbrukspolitiken läggas 
om med osäkra men stora kon
sekvenser fOr den enskilde bru
karen. 

Dock var Gyllenkrok mycket 
öppen inför det nya läget. Han 
verkade personligen likgiltig får 
hur marken användes. Vill 
samhället att vi ska odla energi
skog i stället för vete? Vill sam
hället ha naturreservat eller 
kanske golfbanor? Eller skog där 
allmänheten kan ströva fritt 
(därmed antydande att alle
mansrätten inte var självklar 
framöver)? Visst, samhället får 
vad det önskar, bara det betalar 
fOr sej! 

Senmedeltidens skånska feo
dalherrar planterade in hjort och 
anlade djurgårdar inte får att 
det var lönsamt utan för att 
kunna bedriva sin aristokrati
ska jakts port. Deras efterlOJja
re vårdade slotten och skaffade 
sej påkostade trädgårdar för att 
kunna leva upp till vad ställ
ningen ansågs kräva. Godsägar
livet var, liksom bondelivet, en 
livsform skapad under ett an
nat produktionssystem, styrda v 
värderingar med rötteri ett äldre 
samhälle. Följden blev bl a ett 
landskap med stora natur- och 
skönhetsvärden. 

Hos Nils Gyllenkrok tycks 
bara släktnamnet finnas kvar 
av det gamla. I sina värderingar 
verkar han kapitalistiskt ge
nomkommersialiserad. Den 
ärvda egendomen är en källa 
till ekonomisk vinning, inget 
annat. 

Utvecklingen är logisk. Karl 
MarxochFriedrichEngelsteck
nade den redan i Kommunisti
ska manifestet: hur modernite
ten slår igenom i alla sektorer, 
hur den kapitalistiskt formade 
människan till sist blir beredd 
att sälja sin egen mormor. 

Socialisterna har genom sin 
principiella antikapitalism i 
problematisk utsträckning dri
vits till att bli även antimoder
nister. Detta har skapat en sym
pati llir andra ickekapitalisti
ska produktionssätt och värde
system, konkret även llir bön
der, godsägare och glesbygdmg
ar i allmänhet. Det måste nu 
konstateras att kapitalismen 
har erövrat denna glesbygd, inte 
bara Björnstorp och Svenstorp. 

Det ligger inte precis i tiden 
att analysera samhällsutveck-

Handikapp 
och gågator 
De handikappade i Lund har 
enskilt och genom sina organi
sationer protesterat mot den 
utestängning från delar av sta
den som de i praktiken drabbats 
av genom anläggandet av gå
gatorr. De vill ha möjlighet att 
köra in där med egna fordon 
eller färdtjänst. 

Gatu!Orvaltningen har fOr
ordat en restriktiv linje. Man är 
rädd fOr att gågatorna ska fOrlo
ra sin karaktär om det blir fler 
bilar på dem. Risken är ju att 
icke-handikappade lliljer efter 
och som vi vet är kontrollen av 
hur bilisternaefterlever stadens 
trafikregler ingen av lundapoli
sens prioriterade uppgifter, llir 
att uttrycka det milt. 

V -representanterna i gatu och 
trafiknämnden, v ordllirande 
Lars-Arne Norborg och hans 
suppleant Daniel Huledal, 
menar att de handikappades 
intressen måste gå llirst. Natur
ligtvis för de handikappades 
skull, både rörelsehindrade och 
synskadade, men också fOr att 
sociallagen klart utsäger att 
handikappade ska beredas lika 
tillträde. De menar att tillträ
det bör gälla hela dygnet; de 
flesta berörda handikappade har 
normala arbetstider. 

När nämnden behandlade 
ärendet i onsdags var det dock 
bara mp som stödde vänster
partiet. MaJoriteten ville bara 
ge körtillstånd farm till klockan 
14, och ställer dessutom krav på 
läkarintyg som omvittnar att 
personen ifråga inte kan gå 
minst 30 meter. 

Mellan byarna Hdstad och 
Odarsl/iv ligger Svenstorps slott 
med sin vackra manbyggnad i 
renässansstil. Men Nils Gyllen
krok har ett slott till inom Lunds 
kommun, nämligen Björnstorp 
som ligger sydlJst om Dalby. 

lingen efter denna gamla marx
istiska stadieteori. Det är heller 
inte särskilt politiskt tidsenligt 
att kräva en ~alisering av de 
storagodsen.Andåärdetta!Oljd
riktigt i ett läge där godsägarna 
själva demonstrerar att de inte 
längre fOrtjänar någon särbe
handling. 

Budgeten 

Oväntad 
framgång 

-Jag väntade mig att 
miljöpartiet skulle hitta 
borgarna på fler punk
ter än de gjorde, när 1991 
års budget behandlades 
i kommunstyrelsen. 
Det säger Roland Andersson, 

minoritetsföreträdare fOr vän
sterpartiet i Lund. 

Det hade kommit signalerfrån 
miljöpartisterna om att partiet 
var intresserat att gå åt det bor
gerliga hållet. De borgerliga 
partierna har som bekant inte 
velat vara med i budgetbered
ningen. Men de har inte suttit 
isolerade från miljöpartiet llir 
den sakens skull. 

Tvärtom vad RolandAnders
son väntade sig antogs budget
beredningens llirslag med få 
undantag av kommunstyrel
sen. KBT, kommunalt bostads
tillåg fOr pensionärer, sänks 
emellertid och utbyggnaden av 
företagshälsovården s~uts än 
en gång på framtiden. 

Måste ge sig 
I dessa frågor kommer s och v 

att få ge sig. 
Närdet gäller bostadstillägget 

bröt sig dock centern ur borger
ligheten och röstade med s och 
v. Men det kommer inte att 
räcka i fullmäktige, där miljö
partiet är större. 

Veckobladet: Är detta en röd 
budget? 

Roland Andersson: Nej. Det 
är en socialdemokratisk budget 
i den ekonomiska situation som 
råder i Lund. 

- Vårt alternativ hade något 
lägre kostnader, några 100 000 
kr faktiskt, än socialdemo
kraternas budget Vi !O reslog att 
kommunen skulle spara peng
ar på gator, höja parkerings
avgifterna och spara pengar på 
sammanträdesarvodena. Det 
skullegepengartillfriskolmat 
åt alla elever och mer pengar 
till kulturen. 

- J ag medger att kostnads
mässigt är det ungefär samma 
budget som socialdemokra
ternas. 

Veckobladet: Ska man låta 
sig nöja med det? 

De svälter ut oss 
Roland Andersson: Allt an-

nat kräver en ändrad statlig 
politik. Den politik som den 
socialdemokratiska regeringen 
driver och har drivit sedan 
många år går ut på att svälta ut 
den offentliga sektorn. 

- Enbart under 1991 drar sta
ten in 26 mkr av de anslag som 
i år llirdelas till Lunds kom
mun. 26 miljoner! 

-Underskottet i Lunds bud
get prognostiaeras till 78 mkr 
år 1991, till 116 mkr år 1992, 
till133 mkr år 1993 och till144 
mkr år 1994. 

Skälet till att vi trots allt kan 
ställa oss bakom en sådan 
budget är att bl a att ett stort 
rationaliseringsprogram för 
fastighetsförvaltningen ska 
genomfOras senast 1992. Dess
utom ska tekniskt underhåll ut 
på öppna marknaden. Det 
kommer att ge en del pengar. 

Förbluffad 
-Borgarnatillkännagerattde 
kan driva kommunen med plus 
år 1992. Det är helt enkelt inte 
sant. Det är !Orbluffande, men 
jag blir mer och mer övertygad 
om att de efter så många år i 
kommunledningen helt enkelt 
inte fOrstår kommunens bud
geteringsprinciper. 

Veckobladet: Vad hade hänt 
om borgsrna styrt Lund? 

Roland Andersson: J ag tror 
inte att borgarna haft furrnAgan 
att genomllira de strukturella 
llirändringar som !Orestår, t ex 
för fastighetsllirvaltningen. 
Kommunens ekonomi hadeinte 
bara varit dålig utan fullstän
digt kaputt. De hade hyvlat med 
kameral osthyvel än här än där 
och de hade stoppat daghems
utbyggnaden och iniOrt små
barnsskola. Det är deras stora 
grej som de skall spara 13 mkr 
på. 

- Man får inte glömma att på 
samma sätt är daghems
utbyggnaden en av våra stora 
grejer. Den här budgeten har 
pengar llir att bygga mer än 
500 nya dagisplatser nästa år 
och kön ska vara borta 1992. 

- Och jag kan inte tänka mig 
annat än att det äntligen ska 
gå. stadsplaner och annat som 
ska tillligger klart. 

sKOLVÄRDINNORNA blir kvar. Mp, B och v kommer att 
avsätta tillräckligt med pengar till skolatyreisens budget llir 
att det ska räcka att behålla de älskade skolvärdinnorna. 
Nu hoppas vi bara att inte skolstyrelsen schahblar bort dem. 



Avvecklad 
För bara något år sen talades 
det ännu om att öka demokratin 
genom att dra in fler personer i 
beslutsprocessen. De kommun
delsnämnder som tillkom runt 
om i landet, bl a i Lund, var ett 
led i denna strävan. 

Nu råder andra tongångar. 
Det kommunala besparings
objektet på modet är att banta 
den politiska apparaten genom 
att avskaffa och/eller slå sam
man styrelseroch nämnder. Det 
finns skånska kommuner som 
tänker nöja sej med de fyra 
nämnder som är obligatoriska 
enligt kommunallagen. 

Om detta är bra eller dåligt ur 
evighetens synpunkt kan dis
kuteras. För egen del konstate
rar jag att jag den siste oktober 
ska övervara det sista samman
trädet med taxeringsnämnden i 
Södra Vebarp. Taxeringen ska 
fortsättningsvis enbart skötas 
av tjänstemän, utanmedverkan 
av kommunalpolitiker. 

Nu ser jag dessutom i mor
gontidningen att namnbered
ningen ska väck. Den har haft 
bara tre-fyra sammanträden om 
året men uppslutningen har 
varit god från de ordinarie leda
möter och suppleanter, så kom
munens totalkostnad har kan
ske legat på tiotusen kr om året. 

Det är också pengar. Nu ska 
vi väl ha ett slutsammanträde 
där också. Sen får jag konstate~ 
ra att jag är avvecklad som par
lamentariker. 

Gunnar Sandin 

Miljöpartiet 
har, som 
framgd.r av 
intervjun 
med Roland 
Andersson, 
i d.rets 
budget
forhandlingar 
ivrigt upp
vaktats av 
bd.da de 
politiska 
lägren. 
Figuren 
till höger 
symboliserar 
(naturligtvis) 
borgarna. 

Från vetenskapens 
horisont 
"Ny ide: att vi under rubriken 
Från vetenskapens horisont, 
med en uggla som logotyp, pu
blicerar kunskapsrykten som 
stöder någon av VBs linjer. Det 
ska vara korta bitar somsätts in 
i luckor", skriver en medarbeta-
re. 

Bra ide! Vi börjar med den 
notis som han själv bifogar: 

Under en forskningskonferens i 
Köpenhamn kom det fram att 
Sverige är det land som mest i 
världen drabbats av sjukdomen 
benskörhet. Oprovocerade brott 
på höfter, ryggkotor och andra 
hårda delar i kroppen orsakar 
svårt lidande och stora utgifter 
llir sjukvår-den. 

Forskarna tror att benskör
het helt enkelt beror på den öka
de bilåkningen: vi använder 
benen llir litet. 

Vi kan fylla på med följande ur 
dagens tidning: 

Den danske matematikern Pe
ter Touberg menar att hydro
graferna har använt en alltfår 
primitiv modell llir att beräkna 
Oresunds- och Storabältsbrons 
effekter på salthalten i Öster
sjön. Han själv kommer fram 
till att saltvattenstillflödet min
skar hela 5-10 procent vilket 
riskerar att slå ut hela torsk
beståndet. 

Nu är det inte alla av oss som 
är så värst furtjusta i torsk, men 
vi får ändå konstatera att ve
tenskapen tycks ge bromotstån
darna rätt på en viktig punkt. 

Bön för El Salvador 
Den 24 oktober är FN -dagen får 
mänskliga rättigheter. Denna 
dag kommer studentprästerna 
att anordna bön och vaka får EJ 
Salvador i kapellet vid Paradis
gatan (på universitetsområdet). 
Det hela inleds kockan 12 och 
avslutas med en mässa klockan 
24. Man är välkommen att delta 
en stund eller hela tiden. 

Fråntäppan 

Det är bara jag och några stry
karkatter som håller till i Täp
pan denna lediga tisdag. Sam
bon har farit till Växjö på en 
kvinnapolitisk konferens. 

J ag tar tillfället i akt och 
plockar äpplen direkt från trä
den och känner mig som Adam i 
Paradiset. Det är nämligen filr
bjuden frukt. Sambon och jag 
har olika uppfattningar: hon 
anser att man ska äta fallfruk
ten och spara på det som plock
as, medan jag vill njuta de ny
skördade äpplena. 

Men så är det bland odlare, 
åsikterna skär sig och ibland 
undrar man om den aristoteli
ska logiken- den som säger att 
antingen är något sant eller så 
är det inte sant, något tredje 
gives icke- har något med verk
ligheten att göra. 

I morse var jag nere på torget 
och köpte hallonplantor och 
passade på att be o m några plan
teringsråd. Det viktiga är, 
menade den säljande damen, att 
man inte gödslar. För hennes 
del fickjag gärna gödsla llir det 
skulle öka kommersen, sa hon 
när jag invände att i böckerna 

står det ju nästan alltid något 
om plantering i välgödslad jord. 

Hur som helst har jag nu 
börjat lägga ut den hästspill
ning som samhon ochjag köpte 
llirra veckan. Det ser ju så dumt 
ut att ha plastpåsar med hästa
lortar stående i täppan! Ochjag 
märker ju att åtminstone små
fåglarna uppskattar givorna. 

J ag får avsluta med ett 
boktips, Kolonins sista strid av 
folklivsforskaren Sven B Ek. 
Genom ett lokalt exempel från 
Landskrona beskrivs de poli
tiskt-sociala sammanhang un
der vilka koloniträdgårdarna 
tillkommit. 

Arbetarrörelsen var lite klu
ven. En del menade att arbetar
na skulle svika klasskampen om 
de gickoch påtade ijorden. Lenin 
gick som vanligt i spetsen för de 
korkade. När Anna Lindhagen 
1917 med stolthet visade upp 
koloniområden i Stockholm för 
Lenin lär han ha sagt något om 
att arbetarna borde arbeta för 
att förbättra sin ställning och 
inte ägna sig åt trädgårdssköt
sel. Men hur löste han själv 
brödfrågan i Sovjet ... 

Finn 
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Lars Bäckström (v): 

Slopa momsen 
på bensin! 

I riksdagens allmänpolitiska 
debatt Rlrra torsdagen sade Lars 
Bäckström, vänsterpartiets rep
resentant i finansutskottet, bl a 
Rlljande: 

-Dagens mest brännbara de
batt punkt är bensinpriserna. 
J ag anser att priserna nu är R! r 
höga Rlr alla dem som är beroen
de av bil Rlr att resa till arbete 
eller andra nödvändiga trans
porter. Vänsterpartiet har sagt 
nej till moms på bensin och filre
slagit system med höjda punkt
skatter och miljöavgifter. Om 
vänsterpartiets Rlrslag hade 
vunnit kammarens gehör i vå
ras så hade dagens bensinpriser 
varit ungefär en krona lägre. 

I går kväll visade regeringen 
att man kan ta intryck av en 

kraftfull opinion. Vad som Rlr 
några dagar sedan var omöjligt 
att finansiera och olämpligt att 
göra det var i går kväll ett 
~sakligt övervägt beslut~. Sam
ma regering kunde hitta 70~ 
miljoner som var ~rtglömda . 
Se, nöden är uppfmningarnas 
moder. 

Nu inser alla, inte bara utan-

Rlr riksdagen, att något måste 
göras åt problemen kring de 
höjda bensinpriserna. Regering
en fureslår höjda reseavdrag. 
Vänsterpartiet stöder det Rlr
slaget, men det räcker inte. Vän
sterpartiet vidhåller att det 
enklaste och rättvisaste sättet 
att lösa frågan om bensin
beskattningen är att slopa skat
ten på skatten, dvs bensinmom
sen. 

Och på samma sätt som jag 
menar att regeringen bordevara 
mer vidsynt så kommer vi i vän
sterpartiet att pröva även an
dra idoor i en öppen anda. Vi 
avvisar inte blankt någon form 
av differentierad bensinbeskatt
ning, men hittills återstår allt
fur många tekniska frågor att 
lösa. Kanske vore en väg att 
slopa bensinmomsen, höja 
punktskatterna generellt och 
samtidigt infllra regionala mil
jöavgifter på bensin i områden 
med särskilt stora miljöproblem. 
Dessa avgifter skulle då kunna 
finansiera en utbyggd och billi
gare kollektivtrafik i sådana 
regioner. 

Ja, jag anser också 
att Lars Bäckström 
är en feg politiker 
som opportunistiskt kapitulerar fur en opinionsstorm och därmed 
prisger vänsterpartiets miljö- och trafikpolitik, vilket punkterar 
dess trovärdighet infllr alla seriösa miljövänner 

Underteckna, klipp ur och skicka till 
Lars Bäckström 
Riksdagen 
100 12 STOCKHOLM 

namn 

gatuadress 

ort 

Karin Blom 
Uardaväge n 0:85 
223 71 Lund 

Bröderna fara 
väl vilse ibland ... 
Vänsterpartiets Rlrnyelse går 
vidare. Samarbetet med Apk 
frodas. Vid en av vänsterpartiet 
anordnad riksarbetsplatskon
ferens (vad det nu kan vara) 
överlät skånedistriktet en av 
sina två platser till a pk. 

Det ligger Rlrvisso en konse
kvens i detta. Norrskensflam
man är på god väg att etablera 
sej som vänsterpartiets bya 
inofficiella partiorgan. Inte så 
få apk-are har lämnat sin orga
nisation och se sipprar nu in i 
vänsterpartiet. Andra stannar 
kvar i sin sekt och strävar efter 
en förhandlingsposition gent
emot vänsterpartiet. Så t ex Alf 
Löwenborg, en av de mer fram
trädande moskoviterna vid 
"Flammanstriderna" inom då
varande V pk på 70-talet.Många 
av dem som var med då dessa 
strider begav sig är förvånade 
över den riktning som vänster
partiets "breddning" har tagit. 
genomgått en förv.andling_? 
Möjligt, men int:e tro~igt. B~zJ
neviter är ett Istadigt släkte. 
Snarare är det så, att det som vi 
nu ser utspelashängersamman 
med att alltfur många brezjne
viter stannade kvar inom Vpk 
när apk-arna bröt sej ur. Och i 
dessa dagar när murar faller 
och återfurening ligger i tiden är 
det väl en naturlig utveckling 
att samarbetet mellan delar av 
vänsterpartiet och apk utökas. 
Bröderna fara väl vilse ibland, 
om praktiken, men intet om 
tanken ... 

Men vad gör alla vänsterpar
tister som vill omvandla partiet 
till en bred, folklig socialistisk 
rörelse? 

Ul{Nymark 
o ber vänster 

Kommentar 
Det vore fel av mej att utnyttja 
min position i VB-redaktionen 
till att direkt polemisera med 
UlfNymark. I stället ber jag att 
få återkomma. 

Nu bara ett Rlrtydligande. 
skånedistriktet hade inte två 
utan sju platser på riksarbets
platskonferensen. En av dessa 
besattes, enligt mitt beslut som 
vice distriktsordförande, av 
Anton Flink, apk-medlem på väg 
ut. 

Gunnar Sandin 

POSTTIDNING 

,, 
Dementi 
Ny Dag har som bekant lagts 
ner. Som en liten kompensation 
åt medlemmarna beslöt parti
styrelsen samtidigt att Rlrstär
ka medlemstidningen Nytt från 
vänsterpartiet. 

Emellertid har detta organ 
inteutkommitsedanden10maj. 
Däremellan har det varit parti
kongress med bl a namnbyte, 
och så har ju politiken rullat på 
både i världen och Sverige. Bland 
väntandev-medlemmarhar ryk
ten börjat gå: har ävenNytt från 
vänsterpartiet, i tysthet, lagts 
ner. Kanske Rlr att bereda vä
gen Rlr ett nytt engagemang i 
Norskensflamman. 

Det gläder oss att kunna 
dementera dessa rykten. Ett 
nytt nummer av medlemstid
ningen är just på väg, och luck
an i utgivningen beror inte på 
något sabotage. Orsaken tycks 
vara den välkända: personlig 
inkompetens hos de närmast an-
svariga. 

Gr 

KOMPOL Må 22.10 kl 19.30 (obs tiden) 
sammantrAde på vanstefl)artiets lokal fOr 
beredning av ful mAklige. 

VI F. LO 20.1 o inormuslolboll l Lerbäckssko
lan kl1!>-17. 
RÖDA KAPELLET. LO 20.1 O kl 1 O samling 
på Kr alts torg fOrsnabbbrep lnfOr appellmota 
på Mårtensiargel kl11-12. Repertoar (IOr· 
enklad) nr 1, 2. 3, 5, 11, 12. 19, 20, 29, 35, 
193. so 21.10 kl18.45 rep på KapeHsalen, 
"Han som blev Over". Ingen Tysklandsresa 1-
2.12 enligl beslut i söndags. 
HANNAS FLÅKT. SO 21.10 kl16.»-18.30 
(obs ny lid l). FOrsla passet &./ar vi rytmer till 
"Grodans mun· från Gudruna band. Andra 
passet, bvas bl a Pra\'Oto och Labraderas 
med Birgit. 

Detta nummer gjordes av IIOrsta hand Gun
nar Sandin. 

KontaktredaklOr fOr nästa nummer Gunnar 
Sandin, tel135899. 

Hemma
Rectangle


