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Budgetreservation (v) 
Budgetdiskussionerna är i full 
gång och i en reservation till 
kommunstyrelsens beslut om 
budgeten för 1991 så säger 
Vänsterpartiet bl.a. 

Det pågår en omfördeling av 
ekonomiska resurser i Sverige. 
Den offentliga sektorn bantas 
till förmån för en snabb tillväxt 
av privat tjänstesektor, fastig
hets- och aktiespekulation, lyx
iga kontorsbyggen, höga direk
törs löner, beslut om 
Örseundsbro och andra sats
ningar. 

Kopmmunerna har fått min
skade statsbidrag samtidigt som 
nya uppgifter överförts dit. Den 
sammanlagda effekten av dett'\ 
motsvarar 1990 mellan fyra och 
sex kronor per skattekrona enl 
Kommunförbundets beräkning
ar. 

Lunds ekonomi drabbas na
turligtvis också. Det har präglat 
budgetberedningens förslag 
som innehåller hårda prutning
ar. Bl a följande: 
De pengar i miljöfonden som 

inte förbrukas i Ar överförs till 
1991. Dess;utom avätts ytterli
gare 15 miljoner kronor. Det är 
mycket pengar. Det är viktigt 

att de används på ett planmäs
sigt sätt. De kommunala miljö
Atgärderna bör kompletteras 
med insatser av organisationer 
och enskilda utanför den kom
munala apparaten. 

Budgetförslaget innehåller så 
många nya daghemsplatser att 
behovet bör vara täckt redan 
1991 eller åtminstone 1992. 
Såvitt det idag går att bedöma 
kommer planerna också att för
verkligas. 
Vänsterpartiet föreslår bifogade 
förändringar i budgetberedning
ens förslag. 

Det är omprioriteringar som 
inte ökar kommunens utgifter. 
Besparingar görs framförallt 
genom ökade P-avgifter, mins
kat gatuunderhåll och slopade 
sarnmanträdesarvoden. 
Det ger utrymme för ökade ut
gifter inom följande områden: 

Kultur. Ökade mediaanslag till 
stadsbiblioteket, bibehålen 
standard på kommunala musik
skolan och Konsthallen. Ökat 
anslag för kulturstöd. 

Skola. Vårfruskolan bör byggas 
ut, Komvux får egna lokaler 

forts på sid 3 

Fortsätt isolera Sydafrika 
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I måndags hade Isolera Sydafrika-kommitten och Lunds stift ge
mensamt informationsmöte om utvecklingen i Sydafrika. För infor
mationen stod en representant för centrala /sak och Ann Schlyter, 
vars intryck VB-läsarna har kwlnat ta del av för några nummer se
dan. Göte Bergström var på mötet och tecknade. 

Strul med nr 32 
Åtskilliga prenumeranter fick 
inte sin Veckoblad förra veckan. 
Detta är orsaken: 

Vi trycker VB på ABFackt
ryck och det har alltid fungerat 
exemplariskt. Men det är ett litet 
tryckeri med en ensam anställd, 
och när han hastigt blir sjuk, 
som hände natten till förra 
tryckdagen, blir det bekymmer. 
Enligt vårt avtal med ABF ska 
de då ordna tryckning på annat 
håll, och det gjorde de. Men 
tidningen leverades sent och 
ofalsad vilket gav extra jobb åt 

vår tillfällige expeditör Stig 
Nilsson (som ska ha stort tack 
för sina insatser). Värst var att 
det nya tryckeriet hade fått galen 
mängduppgift av ABF och bara 
tryckte så att det räckte till cirka 
halva upplagan. Det innebar att 
alla utombys och alla i Lund 
med efternamn tidigt i alfabetet 
inte fick någon tidning. De får 
förra veckans nummer nu i stäl
let, i särskilt utskick, sedan alla 
misstag blivit uppordnade. 

Vi beklagar givetvis det inträf
fade som lyckligtvis är sällsynt i 
VB s femtonåriga historia. 
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ANSER ... 

Hejda statskuppen! 

Krishysterin har de senaste 
veckorna svept över landet som 
en farsot Den kulminerade (för 
denna gång) i fredags med rege
ringens attack mot socialförsäk
ringssystemet och viljeyttringen 
att utan vidare spisning föra in 
Sverige i EG. Finansministern 
har redan lovat fortsättning 
följer och de borgerliga 
partiledarna och 
näringslivsekonomerna ropar i 
kör att det behövs fler "positiva 
incitament" (krismodeuttryck, 
betyder "försämringar för de 
som har det svårt"). 

Vad skulle en fmansminister 
göra om han, som en följd av 
den ekonomiska politiken, fAtt 
en farlig hög med klingande 
pengar till skänks, men han kan 
inte hitta tillräckligt lukrativa in
vesteringsobjekt i Sverige? 
Skulle han skänka pengarna till 
skolupprustning, dagisutbygg
nad, flyktingmottagning, eller 
sjukhusen? -Sällan, pengarna 
hade åkt utomlands! 
Det var precis vad som hände i 
slutet av 80-talet. Riksdagen 
hjälpte till genom att i all tysthet 
avreglera kapitalflödet till utlan
det. Det var EG-anpassning.Nu 
blev det fritt fram; agressiva 
svenska fmanshajar, fastighets
spekulanter och försäkringskapi
talister köper varje mAnad fas
tigheter och företag för miljard
belopp ute i Europa. Därmed 
skapar de också det underskott i 
bytesbalansen som det pAstAs att 
Sverige lider av, och som varit 
ett viktigt slagträ i det idoga ar
betet att skrämma krismedvetan
de i oss vanlig dödliga. 

1989 skrotades hela det regel
verk som skyddat den svenska 
kronan mot spekulation. Ännu 
en rar liten EG-anpassning i all 
tysthet, utan diskussion bland 
allmänheten. Den har fAtt förö
dande konsekvenser. Vår folk
valda regering har blivit en 
skuggregering till valutaspeku
lanterna. Deras budskap är kallt 
och entydigt - Ge oss positiva 
incitament, armars ... 

Deras strategiska mM är EG
medlernskap, som betyder att 80 
90% av de beslut som i dag fat
tas av Sveriges riksdag kommer 
att fattas i Bryssel. Dettta blir dA 
slutstationen för den tysta stats
kupp som inleddes med Gösta 
Bohmans första svAngrem 1976. 
De som är offer för krispolitiken 
utpekas helt följdriktigt som 
krisens orsak: v alnliga hårt arbe
tande män och kvinnor med må
nadslöner mellan 10 och 14 000. 
Det är överkonsumtion och köp
fest. För ofta sjukskriven och 

Har du råd att bo kvar? 
Det gläder oss att 
Hyresgästföreningen i Södra 
SkAne nu går ut i en bred kam
panj mot de begärda hyreshöj
ningarna (och för fler medlem
mar). Allt fler kommer till insikt 
om vad vänsterpartiet länge har 
sagt, nämligen att det är många 
som faktiskt inte får kompensa
tion, i alla fall inte tillräcklig, 
för skattereformens effekter, och 
att det är de höjda hyrorna som 
slår hårdast. Inte minst besvär
ligt blir det i en stad som Lund 
med dess många lAginkomsthus
håll och en betydande bostads
brist som gör att det svårt att fl 
fatt i en mindre och billigare lä-

Efter dagens hyres-topp 
är det dags för hyres-stopp 

genhet att flytta till även om 
man skulle vilja. 

Överrubrikens gamla första
majslagord är knappast realis
tiskt i ett läge där allmärmyttan, 
i Lund främst genom det kom
munala bostadsbolaget LKF, be
gär cirka 25 procents hyreshöj
ning. Men hyresgästföreningen 
tycker att det räcker med 2 pro
cent. Lösningen är bl a att full
mäktige inte beslutar om några 

Bibehållen köpkraft -
även efter hyreshöjningen!! 
LKF har aviserat en hyreshöjning med 112:-A<vm 1991. En höj
ning vi aldrig kan acceptera. För många hushållsgrupper skulle 
det innebära väsentligt mindre pengar över till samma konsum
tion som man har i år. Trots politiska löften att det skulle bli tvärt
om! 

Med en hyreshöjning pi ca 15:·/kvm akulie hyresgäs
terna få bibehållen köpkraft - lven efter hyreshöjningen. 

För det krävs att Lunds kommunfullmäktige inte beslutar om 
några taxehöjningar, en besparing på 17:-A<vm. Att vi hyresgäs
ter sparar på energi, vatten och bättre sorterar och paketerar 
våra sopor, en besparinQ. på ca 5:- kvm. Att LKF vidtar kraftfulla 
besparingar och inte påräknar sig full kostnadstäckning 1991. 

Jag ställer upp på "Hyresgästföreningens krispaket" och anser 
att alla måste ta sitt anavari 

(skriv namn och adress, skicka in) 

för lite arbetslös. Med dåligt 
samvete skallland byggas. 

I själva verket har köpkraften 
i Sverige utvecklats sämre än 
ute i Europa under 80-talet, vi 
har fler faktiskt arbetade timmar 
per medborgare än något armat 
EG-land utom Danmark, 
detsamma ~llller BNP 1>er 
kapita. Svenge har en rejält 
budgetöverskott, inget 
alarmerande underskott i 

bytesbalansen (se ovan), de 
svenska företagens konkurrens
kraft har under hela efterkrigsti
den varit fullgod, den offentliga 
sekt~ utgör 28 % av BNP, all 
inflation som vi inte delar med 
omvärlden är politiskt beslutad. 
Var är egnetligen krisen? 

Vänsterpartiet avvisar de för
sämringar i sjuk- och föräldraer
sättningen som regeringen före
slår. Det drabbar sjuka män
niskor, arbetsskadade och famil
jer med barn som ofta är sjuka. 

taxehöjningar för 1991 och att 
hyresgästerna själva ställer upp 
med att spara pA vatten och 
värme, paketera sopor osv. 

Hyresgästföreningen är med
veten om att LKF i så fall inte 
får täckning för sina höjda kost
nader. Men bostadsutredaren 
Sune Håkansson har ju i dagarna 
konstaterat att de allmärrnyttiga 
bostadsbolagen generellt har ta
git ut cirka 15 procent för höga 
hyror under ett antal år. Därför 
bör de också ha rAd att ta för
luster. Det är visserligen synd 
om de bolag som är sämre skötta 
och därför har högre kostnader, 
men det är faktiskt hyresgästerna 
som det är mest synd om. 

De som har tjänat allra mest 
på det nuvarande systemet är de 
privata hyresvärdarna, för vilka 
allmärrnyttan har varit prisle
dande, säger Håkansson och vi 
tror honom. Skanska (som ju 
inte bara bygger utan även för
valtar hus) har nyss redovisat en 
rekordvinst 

Vänsterpartiet i Lund ställer 
helhjärtat upp bakom hyresgäs
ternas kampanj. Du kan dra ditt 
strå till stacken genom att bli 
medlem (om du inte är det), 
propagera eller samla namn. 
Hyresgästavdelningens expedi
tion, Bangatan 10 A (postens 
uppgång), tel 114422 har listor. 
Men du kan ju börja med att an
vända och skicka in kupongen 
nedan. 

För att komma At inflationen 
kräver Vänsterpartiet pris- och 
hyresstopp och att skatterefor
mens andra steg skjuts upp och 
modifieras sA att skattelättna
derna för höginskomsttagarna 
minskar. 

Vänstern måste också kräva 
att kapital- och valutamarknaden 
åter regleras, i alla fall tillbaks 
till 1987 års nivå, sA att det blir 
möjligt för de folkvalda att Ater 
styra landet 



En intellektuell statskupp 
Jag tror att det är nationaleko
nomen Sven Grassman som har 
formulerat det. "En intellektuell 
statskupp" är vad han kallar den 
socialdemokratiska ekonomiska 
politiken under 1980-talet, den 
politik som genom att frammana 
krisspöket gav möjlighet att öka 
kapitalets vinster, allt naturligt
vis med folkets bästa för ögo
nen. 

Luther exploateras 
Det är svårt att komma på ett 
bättre uttryck än just statskupp 
för det som hände förra veckan, 
när valutahandeln tvingade den 
svenska regeringen att säga att vi 
ska gå emd i EG. För den breda 
allmänheten presenteras det hela 
just i den sortens kristermer som 
Gösta Bohman införde i svensk 
politik: vi har levt över våra till
gångar, det gäller nu att spara, 
att dra in svångremmen (ack, 
denna svångrem!), vi borde ar
beta mer och hårdare och vara 
mindre sjuka, dra in på fok i den 
offentliga sektorn, lägga ner 
järnvägar etc. Man tycker att 
man borde vara immun mot det 
nu efter alla dessa kriser, men så 
är det ju inte. Vi har ju alla det 
lutheranska arvet, och en bered
skap att späka oss, ja offra för 
det gemensamma bästa. Det är 
nu en av våra stora nationella 
tillgångar. Men denna tillgång 
exploateras nu hänsynslöst. 

Det råder nämligen inten spe
ciell ekonomisk kris i Sverige. 
Inflation, problem med löne
bildningen, javisst, det måste vi 
göra något åt. Men vi har ju inte 
högre läner än på andra håll i 
Västeuropa och Nordamerika, vi 
arbetar inte mindre , det är t o m 
oklart om vi är sjukare. Vi har 
stora råvaru- och energitill
gångar, vi har en välutbildad be
folkning, vi har en industri som 
gör produkter som väl förmår att 
hävda sig. Vi har en i stort sett 
nämn bytesbalans - inte sA bra 
när det är oljekris, men den 
drabbar ju de flesta länder lika 
mycket. 

Inte ens krishetsarna 
Det visar sig när man tittar efter 
ordentligt att inte ens de värsta 
krishetsarna egentligen påstår att 
det pågår någon ekonomisk kris. 
Det är inte en fråga om siffror, 
säger de när de blir lite klämda, 
det är en fråga om attityder, 
kvalitativa förändringar, politis
ka förändringar. 

Vad sa Laurin i SAF för nå
gon vecka sen, vad sa 
Industriförbundet, vad säger 
banker, ekonomer och industri
ledare? De säger: vi vill ha klar
sprAk om EG och om kärnkraf
ten. Det betyder att det är en 
politisk kris vi har upplevt: kapi
talet ulalade tvivel på möjlighe
terna att nå lika god lönsamhet i 
Sverige som på kontinenten. 
Regeringen kastade omedelbart 
in handduken och lämnade det 

begärda beskedet: vi tänker gå 
med i EG. 

Jag ska inte gå in på detal
jerna, men det är alltså så att om 
Sverige går in i EG så ger vi upp 
vår självständighet både utåt och 
inåt, både vår alliansfri
het/neutralitet och vår suveräni
tet. Här bildas i Europa ett stats
förbund med ett par hundra 
miljoner människor, ett oerhört 
starkt politiskt block som avser 
att göra sig gällande i kampen 
med USA och Japan om mark
nader och råvaror i tredje värl
den. Hur i helvete skulle det 
kunna v ara neutralt/alliansfritt 
att vara medlem i ett sådant 
block? Vad gäller vårt eget land 
skulle vi bli tvungna att ändra 
vår socialpolitik etc så att den 
överensstämmer med vad som 
gäller i England, Tyskland, 

Frankrike. Där är det bra på 
många sätt, men det blir allts~ 
inte vi som kan bestämma vad VI 

ska tolerera för arbetslöshet etc. 
Vi blir inte längre herrar i eget 
hus. 

Det är kanske så att en majori
tet av Sveriges befolkning inte 
bryr sig om det. Men jag tror att 
Sveriges folk faktiskt bryr sig 
och vill bli informerade och till
frågade. Och med information 
menar jag dA inte denna massiva 
EG-propaganda som väller fram 
ur samtliga media och som stöds 
av hela det etablerade Sverige. 

Var är Gahrton? 
Ska vi ha det så här? Ska vi låta 
kuppmakarna ta hem spelet utan 
att lyfta ett fmger? Det behövs 
under nu för att bevara en 

svensk självständighet. Men un
der har inträffat förr, t ex vid 
den norska folkomröstningen om 
EG. Det är plågsamt att en av 
ens första tankar är att det är 
beklagligt att Per Gahrton är i 
Irak när detta händer. Han är en 
av de få som vågar ta bladet från 

munnen. Literatören Sven 
Lindqvist är en annan, på DNs 
kultursida i tisdags. Men herre-

gud, var finns politiker och 
folkledare? 

Min fråga är om vänsterpartiet 
i Lund skulle kunna tänka sig att 
lyfta blicken från stadsplanefrå
gorna och budgetkompromisser
na och börja delta i organiseran
det av en bred folklig motstånds
rörelse mot kuppmakarna? Finns 
det någon fråga som är viktigare 
i dag? 

Sten Henriksson 

Nytt från 
vänsterpartiet 
Det skånska partidistriktets sty
relse utsåg i lördags en valom
budsman. Det blev, efter dis
kussion och omröstning, 
Manolis Martyris från Malmö. 
Manolis är som framgår av 
nanmet grekisk in v andrare men 
har bott känge i Malmö och sit
ter i kommunfullmäktige där. I 
allmänpolitiska politiska frågor 
brukar han och vänsterpartister 
från Lund ha lätt att hitta varan
dra, vilket bl a framgick på den 
senaste partikongressen. Manolis 
har alltså varit en varm föresprå
kare för radikal omprövning, 
nanmbyte, breddning osv. 

Lund lär stå högt uppe på den 
eriksgata runt distriktet som 
Manolis nu ska företa. 

Budgetreservation (v) 
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och Linero en högstadieskola i 
enlighet med skolstyrelsens 
förslag. skolmåltiderna bör 
vara avgiftsfria och samlad 
skoldag bevaras. 

Socialförvaltningen. Ökat an
slag till hemspråksträning på 

dagis. Rimlig standard på indi
vid- och familjeomsorgen . 
Ingen höjning av fotvårdstaxan. 

Oförändrad taxa för kollektiv
trafiken., 

Kommunens ekonomiska 
problem bör angripas också på 
följande sätt: 

Genom omfördelning av kom
munens förmögenhet. 
Vänsterpartiet föreslår att 
kommunen säljer sina 
sydkraftsaktier under en treårs
period. De är värda ca 600 
miljoner. De pengarna kan an
vändas fOr nödvändiga investe
ringar eller för att lösa gamla 
lån. Därigenom minskar kom
munens räntekostnader väsent
ligt. 

Budgetberedninges förslag om 
effektivare fastighetsfOrvallning 
kommer att leda till att en del 
fastigheter säljs. Det är också 
en nödvändig åtgärd som på 
motsvarande sätt minskar ränte
kostnaderna något. Vi accepte
rar emelertid inte att Gamla 
Elverket säljs. 

Genom att ta bättre tillvara 
kreativiteten hos anställda, lo
kala politiker och de som ut
nyttjar kommunal service. 
Utbyggnad av kommundels
nämnder, ökad personaldemo
krati med en "plattare" kommu
nal organisation och större bru
karinflytande ger möjlighter till 
detta. 
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Ka rin Blom 
Uardaväg<m D:BS 

22 3 71 Lund 

Ang Mårtenstorgets "utsmyckning" 
Efter ett balvAr av tystnad 
kring förslagen till skulptur 
på Mårtenstorget bar nu de
batten kommit loss på mal
mötidningarnas lunda-sidor. 
Det verkar som om många bar 
veknat och ser positivt på Per 
Klrkebys förslag till tegelmu
rar på torgets östra del. 

En som inte veknat är Thomas 
Schlyter, (v)ice ordförande i 
byggnadsnämnden som ger föl
j ande kritiska syn på 
Månenstorgets utformning: 

- Redan när juryn avslöjade 
vem som vunnit tävlingen om 
konstnärlig utsmyckning på 
Mårtenstorget, gjorde jag helt 
klart för de församlade och pres
sen att Kirkebys förslag aldrig 
skulle kunna godtas, och bekla
gade att det fått första pris. 

Min personliga uppfattning är 
att "tegeltraven" framför Domus 
entre är starkt främmande för 
Lund och för torget och egentli
gen bara bygger på ett symbo
liskt motiv, som jag flnner gan
ska långsökt- en vägkorsning. 
Den grekiska korsformen har f ö 
ingen som helst tradition i Lund. 

De starkaste invändningarna är 
emellertid att jubileumskom
mitten och kulturstödsnämnden 
hittade på jippot med en tävling 
om en mycket omfattande om
gestaltning av en av stadens vik
tigaste platser utan an alls kon
takta byggnadsnämnden. 

Byggnadsnämnden har ju, 
som framgår av sydsvenska i 
tisdags, för länge sen gen stads
arkitektkontoret uppdrag att ge 
Mårtenstorget en ny utformning. 
Det hänger samman med cen
trumutredningen och med frAgan 
om hur både Östra och Västra 
Månensgatan ska kunna befrias 
från biltrafik, hur bussarna ska 
föras fram osv. 

Vi i vänsterpartiet har ju sen 
mer än tio år haft förslag till 
MåTtenstorgets utformning. 1979 
lade vi en motion om ett 
"Folkets torg", och även folk
partiet har haft förslag. Alla har 
dock hänskjutits till stadsarki
tektkontorets pågående utredning 
eller centrumutredningen. 

Vpks förslag 1979 innehöll bl 
a en vattenyta framför Domus, 
en fontän eller en plaskdamm. 
Precis en sådan lösning föreslog 
en annan av de tävlande, Lenny 
Clarhäll. Men hans förslag avvi
sades, eftersom man i juryn upp
täckt att torget lutade! Precis 
som om man inte visste det från 
början. 

Nu har det inte hänt något 
med Mårtenstorget under alla 
dessa år, och därför kan man väl 
förstå "kultursnubbamas" initia
tiv som ett sätt an sätta fart på 
debatten. Men lundaborna får 
inte låta sig luras att Kirkebys 
förslag ska genomföras! 

Det bör stå helt klart att vi i 
vänsterpartiet vill ha en förny
else av Mårtenstorget på dess 
egna villkor. Att vi sedan har 
lite olika uppfattningar sinsemel
lan, Rabert Berg och jag, ska 
inte hindra oss från att på ett el
ler annat sätt få bort parkeringen 
framför Domus och ersätta den 

Varför finns inte 
Eritreanytt på Lunds 
stadsbibliotek? 
Frågan i rubriken har jag ofta 
tvingats att svara på eftersom 
jag är ansvarig utgivare för 
Eritreanytt. Jag brukar säga nå
got undanglidande - man vill ju 
inte stA där med skarnmen och 
inte heller har man lust att tala i 
egen sak med de ansvariga för 
tidskriftsinköp på biblioteket. 

Men nu börjar situationen bli 
besvärande. Jag vet att många 
av eritreanerna här i stan 
upprepade gånger frågat efter 
Eritreanytt på biblioteket. Det 
finns alltså ett behov. Man kan 
invända att eritreanerna själva 
kan skaffa sig tidskriften. Nl, 
det gör de. Men de vill kunna 
hänvisa vänner och bekanta, inte 
minst svenskar, till biblioteket 
för information om sitt hemland. 

med något annat, som verkligen 
kan komma lundaborna till 
glädje. Men MåTtenstorgets ut
smyckning får inte bara bli en 
fråga om "utsmyckning", något 
"ditplacerat", utan måste lösas 
som en helhet med torghandeln 
som främsta utgångspunkt. Och 
då får det ta den tid det tar, även 
om den kan förefalla orimligt 
lång. Men Kirkebys murar vill 
jag inte se där. 

Satsa istället på Takashis pela
re på Bantorget! 

Thomas Schlyter 

Dessutom ges ju tidskriften ut i 
Lund, de flesta medarbetarna llr 
från stan, tidskriftsverkstan 
framställer den och den formges 
av den väl förfarna grafikern 
Anna-Sofia Quensel. 

Så visst borde Eritreanyn fm
nas på Lunds stadsbiblioteks 
tidskriftsavdelning. Kanske 
också pl nigon av filialerna. 

GIII'IIUV Stensson 

PS 
Den finns med i bibliotekets ka
talog över kulturtidskrifter och 
distribueras av Bibliotekstjänst 
här i Lund. 
DS 

POSTTIDNING 

Kristecken även 
Lund 
Tecknen på en kommunal !äg
konjunktur blir allt tydligare. 
Den ekonomiska motorn i in
dustrin börjar gå ojämt. 
Bilindustrins svårigheter har 
Jett till permitteringar såväl hos 
dessa som hos dess underleve
rantörer . I grannkommunen 
Eslöv varslar Åkermans på 
grund av vikande efterfrågan 
inom byggsektorn. Alfa-Laval i 
Lund har nu infört anställnigs
stopp. På Livsmedelsteknik 
Norden och Food & Diary 
hotas ett 40-tal jobb på 
tjänstemannasidan. Svensk 
livsmedelsindustri investerar ej 
utan avvaktar effekterna av 
beslutet att minska 
importrestriktionerna på 
livsmedel. 

Överhuvudtaget räknar 
näringslivet med en kraftig 
nergång under 1991 i den 
internationellwonjunkturen. 

Veclconom 

Hur ser en 
socialistisk marknad 
ut? 

Diskussion med Herman 
Schmid som inledare. 

Torsdagen den 8 november kl 
19 på Vänsterpartiets lokal, 
Bredgatn 28. 
Eftersits med möjlighet att 

diskutera partiets framtid. 

HANNAS FLÄKT Söndag den 4111 
Rep klockan 16.30. Fortsan övning av 
brasiliarl,llk musik. 17.30 rep med 
Birgit. Oppet möte hos Kristina 
lll{lthen tisd 13111 kl19.30. 
RODA KAPELLET Sönd 4111 kl 18.45 
Kapellsalen. Nr 100, 108, 136, 157, 
176, 179, 180,225. 

Detta nummer gjordes i hwudsak av 
Lars Borgström 

Kontaktredaktör fOr nästa nummer 
Gunnar Sandin, tel135899. 
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