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Mygg och kameler 

V lirfruskolan som tvllparallellig l till 
9-skola enligtläroplanens anvisning
ar och lärarutbildningens upplägg
ning, grönområde och skolgArd i 
kvarteret Galten, lokallösning för 
komvux pil Svane - hela denna väl 
genomtänkta strategi för att pi en 
gllng och ekonomiskt fördelaktigt 
lösa en rad problem, som Lars Andra: 
(s) tänkte ut för snart två Ar sedan, 
finns nu med i vänsterpartiets bud
getförslag i Roland Anderssons korn
petenta sammanfattning. 

Sll fmns den dokumenterad till 
skam för dem som fällde den: de bor-
gerliga partierna och miljöpartiet. 

Nu stAr vi där med den slösaktigt 
underutnyttjade Svaneskolan, den 
splittrade lokalsituationen föt- kom
vux (och ett troligt uppdrag till NCC 
att bygga nytt för dem), gammaldags 
högstadium pl Svane med !!Inga 
resvägar för innerstads barnen, ingen 
l till 9-skola, inget grönororide i 
Galten utan kanske i stället parke
ringshus . Miljöfaran de Gröna i prak
tiken. Och de borgerliga ekonomi
stema, med sin oförmåga att uppfat
ta ckcnc;::: :!I!Il~; Zin :;~:n 3iffr~r ;;! 
papper. 

Men sparas skall det pä skolans 
omrlde: rektorerna hade den JO ok
tober överläggningar om lärornedlen 
på våra gymnasieskolor. "Erfaren
heten visar att böckersom !linas ut till 
eleverna i stort sett är förbrukade 
efter tvllr. Kostnader är förknippa
de med hantering och administration 
av lllneläromedel." 

Av detta kunde man ha dragit slut
satsen att det mest ekonomiska vore 
att ge eleverna de läroböcker som ska 
användas tvi ellertre lr. Icke si inom 
skolan. Eleverna ska meddelas att de 
har möjlighet att köpa dem. ''Förslag 
till kostnad för elever vid köp: 50 % 
för böcker efter tvi Ar och 30 % för 
böcker efter tre Ar." 

Eftersom rektorerna konstaterar att 
böckerna i stort sett är förbrukade 
efter tvi Ar är det uppenbart att de här 
föreslir en affår som är särdeles för
mlnlig för skolan. FrAgan är hur 
mlnga elever som lockas av anbudet 
och hur positiv totaleffekten blir för 
skolekonomin. 

GIUINJr Stensson 

Flamman ersätter Ny Dag? 
Efter att Ny Dag lags ned finns nu planer på en ny vänstertldnlng. 
Det är folk från vänsterpartiet, KU, SP och Norrskensflamman 
som arbetar för ett sådant projekt. Från vänsterpartiet deltar 
partistyrelseledamoten Olle Forssell. 

Vid vänsterpartiets styrelsemöte för
ra helgen fanns flera förslag om eu 
första steg motettnärmande tillNorr
skensflamman. Forssell föreslog bl a 
att partiet skulle uppmana medlern
mar och lokalorganisationer att pre
numerera på Flamman, att partiet 
centralt skulle köpa en symbolisk 

andel i tidningen, samt au Ny Dags 
prenumerantregisterskulle ställas till 
Flammans förfogande. Flamman sägs 
vara en bra partnermed ltta miljoner 
i kontanter och lika mycket i fasta 
tillgllngar. Dessutom har den en ny 
plattform och är beredd att byta namn. 

Ledamoten frln Norrbotten fram
höll att i hans hemtrakter är det otink
bart att arbeta tillsammans med Norr
skensflamman. 

Partistyrelsen fattade ingetformellt 
beslut vare sig om au avbryta eller 
fortsätta kontakterna. Men hlllning
en är avvaktande och Forssell fick 
klara informella signaler att fortsätta. 

Motförslag frln Herman 
Den öppna famnen mot sektvänstern 
slog igenom även i partistyrelsens 
diskussion och beslut om valsam ver
kan. VU föreslog au partiet ska öpp
na sina listor för oberoende kandida
ter och att valplattformen ska disku
teras pi öppna möten. Herman 
Schmid kom med motförslag. Han 
ville au partiet bara ska vända sig till 
organisationer. 

- Vikanintesamarbetabaramed 
våra väljare, inte bara prata om parla
mentariskt spel och namn pi listor 
utan vi ska samarbeta med organisa
tioner, sa han. Hans erfarenheterfrln 
Bona är att det går bra att samarbeta 
med de sml vänsterpartierna. 

Slutdokumentet blev en kompro
miss med oberoende kandidater och 
valplattformsdiskussion pi öppna 
möten, men med en argumentation 
som vänder sig till smlgrupps
vänstern. Det är en klar markering 
för allmänheten om lt vilketbill vän
sterpartiet vill gl. 

Markering frln Werner 
Lars Werner tog i sitt inlednings
anförande klart avstlnd frln Flam
mananhängarna och dem som pratar 

om enad vänster och därmed menar 
a pk och trotskister. Lars Oh! y, Biue 
Engzell och Herman Schmid ville ha 
ett närmande till de små vänsterpar
tierna. Berra Åhnberg framhöll au 
vänsterpartiet måste utarbeta en egen 
ekologisk och näringspolitisk platt
form och inte liera sig med de ode
mokratiska småpartierna. 

Ann Schlyter, somtog avstllndfrlln 
samarbetet med sektvänstem, blev 
kallad partiegoist och anklagad för 
au vilja ha ett slutet parti. Gudrun 
Schyman var mötesordförande och 
deltog inte i debatten. 

Nyhetsred 

PS På vänsterpartiets medlemsmö
te den 30oktober berättar Ann Schly
ter mer frln styrelsemötet och dis
kussionerna kring vänstersamarbe-

tet kring bl a en tidning. 

l •• 

Oppna möten 
på v-lokalen 
Den 8 november talar Herman 
Schmid underrubriken Socialism och 
marknad. Den 6 december behandlar 
Anna Christensen V Ardkrisen och 
lönearbetet. Mer information i kom
mande nummer. 



~KOMMENTAR 
Monument, 
varaktigare än 
koppar 
Något ovanligt har inträffat: mo
dernistiska offentliga skulptu
rer har på kort tid blivit folkkä
ra. Låt vara att Takashis block 
inte är särskilt svårtillgängliga 
och att själva stenen är vacker 
och fascinerande. Men med 
många debatter i minnet (t ex 
kring Chillidaskulpturen på 
stortorget), där Arg skattebe
talare undrar varför det ska 
slängas ut offentliga medel på 
något som ingenting llireställer, 
är det märkligt att uppslutning
en nu är så allmän , · 

JärnfOrt med Lars Engqvists 
storslagna visioner, där miljard
programmet fOr Malmös kultu
rella upprustning skulle inne
hålla en skulpturpark fOr sådär 
hundra miljoner, är det futtiga 
belopp man diskuterar om. Fy
rahundratusen som en av Ban
torgsskulpturerna skulle kosta 
motsvarar ju bara lönen, inklu
sive lönebikostnader, för två 
lägre kommuntjänstemän eller 
en högre. Det kunde snart bli en 
riktig liten park. 

Närfranskarevolutionen fyll
de hundra år (vi har dragit pa
rallellen llirr) uppllirde man i 
Paris en 300 m hög järnskulp
tu r. Lunds tusen år skulle mera 
modest firas med en skulptur på 
Mårtenstorget. Men man våga 
aldrig tänka sej att kommunen 
skulle kunna ta de pengarna ur 
egen kassa. I stället efterlyste 
man privata sponsorer. Klart är 
att det finns ett antal rika eller 
mycket rika personer och före
tag med anknytning till Lund
vi behöver bara nämnaRausings 
-men förhoppningarna har som 
bekant slagit slint hittills. 
Kommunledningen misslycka
des i det fOrsta fursöket och kul
turstödsnämnden som tog över 
har hittills inte varit framgångs
rikare. Med vår politiska para
noia vill vi gärna se detta som en 
demonstrationspolitik mot den 
rödgröna majoriteten. 

Alla, utom Roland Andersson 
(v), tror att det blir borgerlig 
majoritet i Lund efter nästa val. 
Vi tror det också. Liksom antag
ligen Claes Göran Jönsson (s) 
även om han naturligtvis inte 
kan säga något sådant offent
ligt. Mot denbakgrunden har vi 
ett llirslag: köp skulpturerna! 
Både Tahashis och Kirkebys. 
Genast och för kommunala 
skattemedel. Låt sen borgarna 
ta hand om konkursboet. Det 
kommer att gnälla, men det som 
eftervärlden ska minnas och 
uppskatta är att den rödgröna 
ml\ioriteten gav Lund minnen 
som är varaktigare än (den i 
luftlliroreningarnas tid så fOr
gängliga) kopparn. 

Hedlund 
och historiens slut 

Vi utsätts nu för en ideologisk 
anstormning utan like. Under 
beteckningen vetenskap salu
förs en liberal gottköpsideologi 
utan någon som helst verklig
hetsanknytning. statssocialis
mens sammanbrott har furlöst 
ett tidigare oanat politiskt och 
ideologiskt patos hos vissa 
samhällsdebattörer. Framför 
allt gäller det forskare inom det 
historiska och ekonomiska fack
et. Den f d lundaekonomen och 
numera östatsforskaren Stefan 
Hedlund är en i raden av dessa 
marknadsapologeter. I en de
battartikel i DN nyligen fOrsö
ker han inte bara övertyga läsa
ren om kapitalismens totala 
seger över alla andra tänkbara 
samhällssystem utan också om 
något så bekant som historiens 
slut. Marknaden har, menar 
Hedlund, med sin prissättning 
på en fri konkurrensmarknad 
och sitt prisbestämnda alloke
ringsmönster, visat sig vara det 
enda systemet som garanterar 
en socialt och miljömässigt ac
ceptabel resursanvändning. 
Tongångarna känns igen från 
den gamla debatten mellan öst
errikarna (bl a von Mises och 
Hayek) och den polske marxin
spirerade ekonomen Lange. 
Utan en fri marknad ingen pris-

sättning som avspeglar insats
varornas relativa knapphet, och 
därmed ingen möjlighet till en 
fördelning av resurserna som 
motsvarar de sociala behoven, 
d v s som de yttrar sig på mark
naden i form av köpkraft. 

Hedlund menar att alla so
ciala system utom kapitalismen 
bottnar i utopistiska skrivbord
sprodukter. När de ska överfu
ras i praktisk handling leder de 
som regel till katastrofer, dikta
tur och social förnedring. Den 
avgörande frågan man måste 
ställa är emellertid om inte 
Hedlund är lika fången i en 
abstrakt vision. Teorin om den 
perfekta marknaden är just en 
teori. Om ett sådant system har 
existerat i verkligheten så fin
ner vi det i alla fall inte under 
nuvarande sekel. 1800-talets 
konkurrenskapitalism, i det 
klassikska brittiska fallet, visa
de sig ollirenlig med såväl eko
nomiska som sociala framsteg. 
Därilir skapades på politisk väg 
institutioner och strukturer som 
på en gång skulle skydda män
niskorna från marknadens god
tycke, lika väl som lägga en 
grund för den stabila ekonomi
ska utveckling som vulgärkapi
talismen i sina historiska for-

mer alltid förhindrat. 
Det enda man kan säga om 

Hedlunds utfall är att det sä
kert kommer att gå till histo
rien. Men då som ett typexem
pel på bristerna i en historielös 
och ideologiskt konjunktur
betingad forskning. J ag tror att 
vi som vågar tänka kritiska 
tankar om marknaden och beto
nar vikten av en social dimen
sion i politiken lugnt kan göra 
det i fortsättningen också. Med
vetna om att allt är i ständig fur
ändring kan det vara motiverat 
med kylig distans till ideologi
ska konjunkturfenomen. Kan vi 
lära oss detta av Hedlund och 
hans meningsfränder har vi 
faktiskt lärt oss en hel del. 
Vänstern är ju som bekant inte 
utan skuld i sammanhanget. 

JO 

GÖRAN PALM, 
Anders Granström 
och Röda Kapellet 
Till förra årets kulturnan gjordeRöda 
Kapellet ett program kring Göran 
Palms blankversdikt "Han som blev 
över". Den ingår i hans Sverige, en 
vintersaga, del 2, och "speglar i eu 
personligt öde Limhamns, Malmös, 
Sveriges, folkhemmets och social
demokratins utveckling de senaste 
fyrtio åren" för att citera program
bladet. Anders Granström läser en 
komprimerad version av texten och 
Kapellet interfolierar med "under
strykande eller kontrasterande blås
musik". Det blev två fullsatta hus pl 
kulturnatten 1989, och programmet 
framfördes även för Limhamns so
cialdemokratiska a!betark om mun när 
den firade 90-årsjubileum. 

Nu har Tegnersamfundet tilldelat 
Göran Palm årets Tegnerpris, en 
mycket naturlig koppling mellan två 
stora svenska blankverspoeter. Röda 
Kapellet tar tillfället i akt och ger en 
ny föreställning av "Han som blev 
över", så att författaren kan se hur 
hans text blir använd. Göran Palm 
har f ö lovat att själv säga eller läsa 
något i sammanhanget. 

Föreställningen ges torsdag l 
november kl 20 pl Mikaelsalen 
(Kapitelhuset, Kraftstorg 12 A). In
träde 20 kr. 



Kompletterande kaferonden: 

Utmärkt, trots allt! 

På den nya serveringen i stations
huset kostarvArtraditionellafrukost
kombination kaffe, ostmacka och 
wienerbröd hela 30 kr. PAtA r fAr man 
bara om personalen är pA det humö
ret och tidning fAr man hAlla sej med 
själv. Mackan är standard lA och 
wienerbrödet alltför sött om än saf
tigt. Vill man ha något därutöver är 
man hänvisad till en reducerat Deli
cato-1011iment. Mm flr räkna med 
att dela bord med andra, an det är 
tringt mellan borden, an det bara är 
skyltar och inga hinder som skiljer 
rölå ria platser frln rökiga och an de 
öppna kyldiskarna bullrar. 

Ändl: Pressbyrlns servering pA 
Lund C (som stationen även officiellt 
kommer an heta frln den l decem
ber) är en ställe där man gärna intar 
sin frukostkaffe. Och inte bara utre
rade tigvänner som skribenten; det 
är god beläggning vid borden. 

Det berornaturligtvis pi att statio
nen är en ställe därmlnga behöver en 
kopp kaffe. Många puserar och lt-

skilliga fAr köa länge efter biljener 
eftersom personalkrisen i kassorna 
inte tycks fA någon snabb lösning. 
Men ställetharockså positiva värden 
i sej . 

Dit hör främs t själva stationsmil
jön. Det är en litet lyft an höra utro
pen och se alla förbiilande resenärer. 
Man känner den läna, positiva oro 
som den förestAende resan alltid 
väcker, även om detdennagång gäller 
Hjärup och inte Milano. Gärna byter 
man sin vanliga DN mot 1be Euro
pean. 

Ännu bättre blir det när tiickelset 
har fallit och man även kan se tAgen 
frln sin kafestol. Resultatet av statio
nens lAnga ombyggnad artar sej bra. 
Det är en härligt ljus i serveringen 
trots an den inte har några fönster 
direkt ut, och än sA länge är allting 
fräscht. 

Sl det blir an bygga ut, bAde plats
antalet och sortimentet. 

Gr 

De globala miljöhoten måste tas på allvar 

Halvera vägtrafiken! 
Slutsatsen att vägtrafiken mäste hal
veras drogs av vänsterpartiets ener
gipolitiska aktivister (bl a riksdags
ledamöterna Annika Åhnberg och 
Rolf L Nilson) som var samlade till 
en kurs utanför Norrtälje den 19-20 
oktober. Man antog enhälligt följan
de uttalande: 

De luftföroreningar industrisamhäl
lena producerar leder till klimat
förändringar, försurning av skog, 
mark och vatten samt ökad cancer
risk mm. 

Förbränning av fossila bränslen är 
den överlägset största boven i detta 
drama. All förbränning leder till 
koldioxid - den går inte att filtrera 
bort. Moderatema och andra kärn
kraftsvänner har försökt förvilla opi
nionen genom det lögnaktiga pAstA en
det att vi behöver kärnkraften för att 
begränsa koldioxidutsläppen. San
ningen är att utsläppen av koldioxid 
ständigt ökar trots att vi använder 

hela den svenska kärnkrafuarsena
len. Denaberor framför allt pi väg
traftkens ökning. 

Med tanke pi an FN s miljökonfe
rens i B rasiii en 1992 närmar sig, vore 
det lämpligt att Sverige föregår med 
gott exempel genom att minska sitt 
bidrag till växthuseffekten. Riks
dagen bör snarast vidta åtgärder för 
en kraftig minskrring av bensin- och 
dieseldriven trafik. 

- Riv upp beslutet om moms
beläggning av kollektivtrafiken. 
Momsen saboterar alla miljöambi
tionerförtrafikplanerama i landsting 
och kommuner. 

- Skattebelägg långtradartrafiken 
slatt godstransporteröverförs till tig 
och bAL 

- Inför biltullar i storstäderna och 
utveckla miljövänlig kollektivtrafik 
som kan göra innerstäderna helt bil
fria. 

- TillstAndspröva företagens 
transporter. 

sydsvenskan 
censurerar 
En unik film om Eritrea visades i 
mindags pi Lunds stadsbibliotek. 
Den dokumenterade pi ett fruktans
värt sätt effekterna av Mengistnregi
mens angrepp pA civila med napalm
och splitterbomber. När den visades 
pl BBCs Channel Four i somras 
bidrog den till att skapa en opinions
storm som tvingade politikerna att 
pressa den etiopiske diktatom att för 
en tid avbryta bombningarna - som 
emellertid Aterupptogs i oktober. Om 
den visats i svensk TV skulle effek
ten kanske ha blivit en lika intensiv 
soliaritetsvlg som den som nu kom
mer de rumänska barnen till godo. 
Men svensk TV vägrar att visa den. 
Man väljer vad man ska bilda opi
nion för. 

I pressmeddelandet om filmen 
försökte jag ge en föreställning om 
dess betydelse. Allt detta var avska
lat i den notis som publicerades i 
Sydsvenskan. Av denframgick i stort 
sett bara an vänsterpartiet visade en 
Eritreafilm. De centrala opinionsbild
ningsmonopolens censur följs minu
tiöst upp pi lokalplanet. 

Nu blev visningen ändA en succe 
sitiiivida som långt fler strömmade 
till än man kunnat förvänta ens efter 
en mer klargörande notis. Borden 
miste bäras ut och en mängd extra
stolarrullas in. Ming a tvingades ändå 
stA eller sitta pl golvet. Tre fjärde
delar av publiken bestod av eritrea
ner. 

Jag upplevde starkt situationens 
absurditet - och dl menar jag en 
varaktigt absurd situation. Här be
fann vi oss, de som med egna sinnen 
och känslor upplevt Mengistus folk
mord och som genom kontakten med 
kvarvarande familjemedlemmar fAr 
ständigt ny kunskap, och jag som 
genom arbetet med Eritreanytt stän
digt utsätts för samma kunskap. Nu 
har vi AterfAtt vAr kunskap bekräftad. 
Men i samhället utanför har vi ingen 
möjlighet att kommunicera vAr in
sikt. Referenserna saknas eftersom 
massmedierna helt förtiger detta för
ödande krig fördemokrati och själv
bestämmande mot en diktator som 
bara kan jämföras med Saddam 
Hussein och Pol Pot. 

Dock finns hopp. Den etiopiska 
ockupationsarm~n är helt inringad i 
Asmara. Bombplanens bränsle tryter 
i dagens bensinkris, Sovjetunionen 
stopparvapenlevellll!serna. Och Rolf 
L Nilson berättade att socialdemo

kraterna stod inför ett nederlag i Eri
treafrlgan: samtliga partier utom s 
kommer au uttala sig förEritreas rätt 
till självbestämmande när frågan 
kommer upp i riksdagen i höst. 

Det beslutet blir av stor betydelse 
för det fortsatta solidaritetsarbete t. 

Gunnar Stensson 

Från 
Täppan 
Med frusen nästipp grävde jag i lör
dags, öster om järneks snåret, ner tio 
friska smultronplantor av sorten 
Riigen, till minna av vandringssek
tionens nordtyska utflykt i slutet av 
september, dADDRhöllpåattdra sin 
sista suck. Blott den vet, som vida 
reser och fjärran farit har, säger 
Havamal. Båtturen och vandringen 
lär ha varit mycket lyckade och flera 
av dem som för första gAngen deltog 
i sektionens aktiviteter har uttryckt 
önskemAI om nya, liknande projekt. 

Namn pl träd, buskar och växter 
kan ge associationer i olika riktning
ar för den som går och pAtar i jorden. 
Denna lördag planterade jag också, 
framför ett par Lavenael, den röda 
rosen Nina Weibull, som väl dA fAr 
påminna om den stränga källkritiska 
tradition inom historieforskningen 
som har sina röner i lundamyllan. 
Hädanefter ska ingen komma och 
slänga ur sig en massa overifierade 
odlingsråd l 

Nåja,jagandet efter sanningen fAr 
inte skrämma iväg den mysiga folk
tro som ofta finns kvar kring växtlig
heten. Eftersom jag tänker anlägga 
en till sambons konkurrerande krydd
trädgård läser jag om örters olika 
egenskaperenligt folktron och finner 
att det kanske inte vore sA dumt att 
odla citronmeliss: "Välgörande för 
nerverna, förjagar melankoli, stärker 
minnet, föryngrar och fothindrar skal
lighet." 

Det stora problemet i täppan just 
nu är annars hur jag ska samla ihop 
krafter till att grönmAla den sista 
stolen i det trädgArdsmöblemang som 
sambon är mycket stolt över. Bord 
och stolar ser väl inte sA märkvärdiga 
ut men de har ägts av konstprofes
som Gregor Paulsson och varit med 
på Stockho!msutställningen 1930. 
(Dessutom var Gregor gift med sy
stem till sambons favoritförfattare 
Elin Wägner.) 

Det är ju ingen jätteuppgift att mAla 
en stol men somliga plikter gidder 
man bara inte. Kanske måste jag repa 
en näve citronmeliss från sambons 
redan uppvuxna kryddträdgArdl 

Finn 
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HAR DU FLYTT AT? Skicka in hela adressdelen till Veckobladet, 
(Se ovan) . 
NY ADRESS .......................................................... . 

Öppenheten mlste gälla alla 
Ulf Nymark kritiserar i VB nr 31 att 
vänsteipartieu skAnedistrikt pl riks
arbetsplatskonferensen lät sej repre
senteras av bl a apk -medlemmen An
ton Flink. 

Det är, i nuvarande politiska koo
junktur, inte alltid silätt att besätta 
olika uppdrag. Vi i sklnedistrikteu 
styrelse hade bry med att hitta s ju 
delegater till den nyinrättade riks
arbetsplatskonferensen. I sista stund 
korn fönlaget att skicka Anton Flink. 
Efter att ha ridgjort med nlgra kam
ratertogjag ett viceordförandebeslut 
om saken. 

Därmed endast sagt att Anton Flink 
inte tog nlgoo annans plats, inte att 
han skulle vara en nödlösning. Hans 
fackliga meriter frln Transport är 
obestridliga, hans personliga kvalifi
kationer likasl De senare jag senast 
haft anledning att uppleva i kampan
jen mot Öresundsbron där Anton 
Flink gjorde stora och goda insatser i 
organisationsarbetet 

K var s tir dl politiken. Den är 
förvisso ingen restfaktor och under 
normala förhAllanden skulle det inte 
ha kornmit pl tal att ge Anton Flink 
ett sldant uppdrag. Men förblllande
na är inte normala för vänstern. För 
vänsteipartieu del har de, förutom 
namnbytet, bl. a lett tii1 en proklame
rad öppenhet mot utanförstAende 
individer och organisationer. Den 
öppenheten miste gälla alla inom 
vänstern och enligt min bedömning 
även för Anton Flink, som i likhet 
med andra apk -are sades mej vara pl 
väg (tillbaka) till vänsterpartiet 

Ap k -ama har rimligen fltt sin 
världsbild mer rubbad än nlgra andra 
inom den svenska vänstern. Det finns 
ingen brezjnevism att frukta längre 
för vare sej Ulf eller mej. Däremot är 
jag personligen tveksam inför den 
ekonomism som Atervändande apk
are kan ha med sej i bagaget - och 
som lätt utvecklas pl en arbeuplat
skonferens av det aktuella slaget, 
oberoende av deltagamas ideologi
ska bakgrund. Det är inte bra att 
ekonomism och traditionalism f!r 
prägla det nya vänsteipartiet. 

Men det stoppar vi knappast ge
nom au utestänga medlemmar frln 
visst hAll . Bästa motvikten är att f! in 
flerfrln den obundna och odogmati
ska vänstern. Tyvärr är den, av alltatt 
döma, inte si särskilt starkt just nu. 
Även om Ulf Nymark personligen 
har gjort sitt bästa för att öka dess 
numerär. 

GIUIIIQr Sandin 

Baktala Inte Fäladen! 
Inte utan intresse följer jag debatten 
kring utvecklingen av Norra Fäla
dens centrum, som nu förts i VB 
under en tid. Diskussionen handlar 
till stor del om sådant som också vi i 
SAP Norr ganska länge har diskute
rat när det gäller förändring av mil
jön runt Svenshögsvägen mm. Det 
förslag som Tarcisio och Lena lade i 
kommundelsnämnd Norr tidigare i 
Ar, om förnyelse av Norr, är både 
intressant och inspirerande för dis
kussionens fortsättning p! ett breda
re plan. Tarcisios och Lenas stora 
förtjänster som kdn-politikeräröver
huvud taget just au de alltid engage
rat tar upp olika förslag och ideer till 
diskussion. " Arbetar för sina dröm- ' 
mar'', som Lena själv uttryckte det i 
VB nr 29. Det är för övrigt inte bara 
Lena som beklagar au Tarcisio nu 
har lämnat nämnden. 

Jag hAllerinte alltid med Lena och 
Tarcisio i sak. Men jag delar det för
hlllningssäu de hartill politiken, som 
det möjligas konst för att försöka 
uppnl sina visioner. Det är mot den 
bakgrunden nästintill beklämmande 
au läsa Gunnar Sandins inlägg i de
batten om Svenshögsvägen i VB nr 
30. Man undrar nästan om GS själv 
varit pl Fäladen nlgon glng. Länge 
sedan var det i alla fall. GS sällar sig 
till kören av dem som balaalar Fäla
den utan att ha någon reda p! sakens 
egentliga tillstlnd. Som fäladsbo 
känner jag inte alls igen hans be
skrivning av Fäladen, som okänt för 
alla som inte bor där. Han har fel när 
han skriver att Fäladstorget har upp
enbara problem med "ett tynande 
butiksliv och hotande nedläggning
ar". Tvärtom är det ju s!, au affärs
livet på Fäladstorget växer, affärerna 
och den övriga servicen byggs ut. Jag 
har även förbluffats över hur många 
människor, som jag vet bor p! andra 
håll i Lund, som jag mött p! K
Marknaden när jag helghandlat Det 
är l!ngt ifrån bara Fäladsbor som 
handlar p! Fäladstorget. Det är dess
utom så att Norra Fäladen växer och 
är nog att se som Lunds mest expan
siva område för närvarande. 

Svenshögsvägen är heller knap
past någon bortglömd bakgata, som 
ingen vet var den ligger. GS tycks ha 
missat, att det är just det som är ett av 
problemen. Svenshögsvägen är en 
livligt trafikerad väg med alla för
och nackdelar som det innebär. Det 
är för att komma fram till hur vi kan 
motverka nackdelarna och ta vara p! 
fördelarna, som debatten kring Fäla
dens utveckling är s! betydelsefull. 
Det vet vi som bor p! Norr och det 
borde man kunna se även fr!n Pro
fessors staden. Om inte annat s! kan 
man ju !k a ut och titta efter- innan 
man uttalar sig! 

Agneta P eliersson Blom (s) 

Ka r in Blom 
Uördavägen D:85 
223 71 Lund 

Ska barnen betala 
vårt slöseri? 
Intervjun med Roland Andersson om 
budgeten i VB nr 31 är en intressant 
läsning. Redan rubriken ger hicka. 
Au kalla ett beslut, som förutsätter 
ständiga l!n för attdriva kommunens 
verksamhet, för en framgAn g är häp
nadsväckande. Varjevuxen bordeen
ligt mitt sätt au resonera se det som 
ett misslyckande au lasta över kost
naden fördagens konsumtion p! våra 
barn och det är just vad den nuvaran
de majoriteten gör. 

Au Roland Andersson sedan blir 
mer och mer övertygad om att vi s k 
borgare inteförstir kommunens bud
geteringsprinciper tycker jag är oin
tressant S! länge vi begriper au man 
inte f !r leva över sina tillgångar tyck
er jag au det räcker. 

Det finns skäl au pipeka au vi 
följer de budgeteringspronciper som 
gällt länge. Det är den nuvarande 
majoriteten som plötsligt bestämt sig 
för nya principer. Oberoende av vil
ken princip som väljes ger den bud
get som VB betraktar som en fram
glng lrliga ökande budgetunderskott. 

Slutligen uttalar Roland Anders
son sin misstro mot vår förrniga att 
genomföra strukturella förändringar 
av typ centraliserad fastighetsförvalt
ning. Utredningsarbetet utfördes 
faktiskt undervAr senaste majoritets
period. Därefter har inte mycket hänt 
och vi är rätt övertygade om att inte 
mycket korruner au hända förrän vi 
är tillbaka efter valet 1991. 

GUll Hellsvik (m) 

VECKANS BIW: 

Regeringens sparpaket ser ut att 
drabba sjuka och pensionärer. 

POSTTIDNING 

KittenA 
till utskott 
Partistyrelsen utslg pA sitt möte en 
rad centrala uukott. Ny i det kvinno
politiska uukottet bl.ev Kitten An
derberg frln Lund. 

Diremot lyckades inte Gunnar 
S1111din tränga sej in bl.1111d alla norr
länningar i det nybildade glesbygds
uukottet, trots au bl a en ledamot frln 
östergölland menade att olika syn
sätt pl glesbygdsproblemen borde 

vara företrädda i utskottet 

RÖDA KAPELLET. Sö 28.10 kl 
18.45 genrep av "Han som blev 
över". Oklart med övningslokal i 
pressläggningsögonblicket; för
hoppningsvis Mikaelsalen, Kraft
storg 12 A, annars Kapellsalen. 
Ta med notställ! Mycketröd repe
tition, naturligtvis. To ·1.11 kl 19 
ska vi sitta spelklara i Mikael salen.. 
för en sista genomgång. Mötet 
bö~ar kl 20. Efteråt eftersits på 
K vin no forum (undvik alltså bilkör
ning). 
HANNAS FLAKT. Sö 28.10 rep 
på Palaestra. 16.30-17.30 brasi
lianska rytmer, 17.30-1 8.30 Bir
git. 
VI F. Lö 27.10 kl1 5-1 7 träning på 
Lerbäcksskolan. 

~ECKOIILADET Il 
Detta nummer gjordes av Finn · 
Hagberg, Jonas Olofsson och 
Gunnar Sandin . 

Kontaktredaktör för nästa num
mer Gunnar Sandin, tel135899. 
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