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Replik! 
- Vem är det som klampar på 
min bro, är det en kulturknutte, 
ryter Thomas Schlyter ilsket! 

- V et ni inte att byggnads
nämnden redan för tio år sedan 
gav order om att utreda, och att 
utredningen fortgår och då får 
väl världen snällt hålla andan. 

- På mitt initiativ ska bygg
nadsnämnden förresten ta upp 
diskussionen igen. Snart! 

- Förresten är det en komp
licerad fråga, där man bara inte 
kan placera en skulptur hur som 
helst, som kulturknuttarna vill. 
Själv tycker jag att Takashi Na
rahas skulptur ska placeras där. 

- Framför allt ingen gam
mal tegelhög! 

Själv tycker jag att det inte skall 
vara vare sig byggnadsnämnden, 
fastighetsnämnden eller gatu- och 
trafiknämnden som skall besluta 
om konsten i vår stadsmiljö! 

Rabert Berg 

Sten eller bröd? 
Vi har läst att Lunds kommun 
genom sin kulturstödsnämnd 
inköpt en stenskulptur av den 
kände japanske konstnären Ta
kashi Naraha för 300 000 kronor. 

Man bli lite besviken på hur 
kommunen använder våra skat
tepengar. Å ena sidan har man 
råd att göra detta inköp, å andra 
sidan ftnnes det ej pengar till att 
höja sjukpensionärernas hyres
bidrag under 1990 för att kom
pensera årets hyreshöjningar. Vi 
själva ftck en höjning på 411 
kronor i månaden från den l 
februari 1990. Då vi vände oss 
till kommunen svarades det att vi 
fått vad vi kunde räkna med. 

Frågan är om det är riktigt att 
använda skattemedel till en död 
stenskulptur i stället för att ge oss 
en dräglig existens. 

Tvtl sjukpensionärer 

Fult på Mårtenstorget, 
fint på Bantorget! 

Till skillnad från Mårtenstorget, 
där jag inte gillar att Kirkebys te
gelmurar skulle uppföras, ser 
Bantorget ut att kunna bli myck
et fmt med en av Takashi Nara
has stenskulpturer. Det är verkli
gen väl att kulturstödsnämnden 
kom loss och satsade de erfor
derliga pengarna! 

Själv är jaggladför attdetblev 
just den höga genombrutna pela., 
ren, och nu hoppas jag att den 

Namnånger 
I DN pågår en intressant debatt 
om Sverige och det kalla kriget, 
mera specifikt det rent militära 
bistånd som vi enligt avtal gav 
USA och Nato. 

Den amerikanske forskaren 
Cole häv ar t ex att Östen Unden 
spelade en mycket aktiv roll 
bakom dettiL 

Sverker Aström bestrider det
ta bestämt, men av det hittills 
sagda tycker jag att Cole verkar 
trovärdig. 

Detärklartattskp-vpk-v alltid 
har ifrågasatt den svenska neu
tralitetspolitikens brister och 
slagsidor. ÄndA blir jag förvånad 
och upprörd över de aktuella 
avslöjandena, ungefär som DN s 
ledarsida har blivit 

Nu hör det till saken att jag 
själv är ledamot av kommunens 

placeras precis där den stod under 
utställningen. Den placeringen är 
nämligen genial - man ser den 
inte förrän man kommer ut ur 
Lilla Fiskaregatan, om hörnet. 
Där är den ocksl väl förankrad i 
torget, en bit från bilgatorna, och 
vill man njuta länge kan man 
sitta på salladsstugans servering 
och göra det. 

Thomas SchJyter 

snart avsomnade namnbered
ning. Där förespråkade jag, och 
var med att besluta om, att en 
gata på Väster uppkallades efter 
just Osten Uriden. Man behöver 
givetvis inte vara något dygde
mönster för att bli nanmgivare i 
Lund- vi har ju ett helt bostads
område uppkallat efter Djingis 
Khan- men inte hade jag lanse
rat eller stött Undens nanm om 
jag hade vetat vad som nu miss
tänks. 

I Osteuropa faller just nu nanm 
på gator och städer pA löpande 
band. Kanske borde vi dra lär
dom av detta och hålla oss till 
trygga förleder. Som tättingaroch 
trädgårdsväxter. 

Gunnar Sandin 

Apropå Takashi 
Bordeinte Lund, innanmanköper 
Takashi Narahas skulptur, höra 
efter i Japan om den till äventyrs 
inte är en efterbildning av en 
gammal japansk mästares verk, 
frågar Oscar Reutersvärd oroligt 
i onsdagens tidning. 

Javisst, sånt måste klaras ut. 
Reutersvärd är väl insatt i pro
blematiken. Hurmånga beskyll
ningar har han inte fått möta om 
atthans omöjliga figurer egentli
gen var uppfunna av Escher, 
gamle konservator Centervall 
eller tidningen Mad. 

Zenit 
är ute med ett nytt nummer, som 
oftast med ett antal intressanta 
lundaskribenter. I förstahand vill 
vi peka på Björn Fryklund & 
Tomas Petersons uppföljning av 
S jöborapporten. Man tycks mena 
att en högerpopulism av sjöbo
typ har godaförutsättningar i hela 
Skåne utom i det "kosmopoliti
ska" Lund. Och slutsatsen: "So
lidaritet och humanitet gentemot 
flyktingar kräver nu mera refle
xion och mindre av proklama
tion." 

Svante Lundberg sammanfat
tar sin avhandling om latiname
rikanska flyktingar och tidvise 
lundabon Alhadi Khalaf ser på 
lraks invasion av Kuwait "från 
andra sidan", dvs ur ett progres
sivt arabiskt perspektiv, och 
konstaterar att "vad som än hän
der blir Mellanöstern aldrig den
samma igen". 



~KOMMENTAR 
Inför kårvalet 
Vi står inför ännu ett kårvaL 
Dessa politiska högtidsstunder i 
studentlivet väcker allt mindre 
intresse, på gott och ont. Lyckas 
man uppnå dryga tjugo procent i 
valdeltagande i år så får det väl 
ses som en framgång. Att KHF 
väljer att inte ställa upp har nog 
mindre betydelse i sammanhang
et. 
Det finns sedan länge etablera

de former för kårverksamheten 
som avskräcker studenterna i 
allmänhet från aktivt deltagan
de. Det ska erkännas att kultur
radikalerna verkligen arbetat för 
öppnare verksamhetsformer och 
ett mera aktivt och studenttill
vänt AF. Men det finns mycket 
kvar att göra. Detfinns förmyck
et som liknar ett slags riksdagens 
politiska manglande i miniatyr. 
En person som besöker ett möte 
med studenternas valda repre
sentanter, känner sig förflyttad 
till en mycket märklig värld. 
Ingen bör förvånas över att 
majoriteten av studenterna kän
ner djup misstro inför student
politiken. Det doftar för mycket 
av uppfostringsanstalt för kar
riärssugna unga politiker. Miss
tron har alltså mer med formerna 
än innehållet att göra. 
Ett tidens tecken är för övrigt att 

de studentfackliga frågorna får 
allt större tyngd. Det blir allt 
svårare att gå till val på allmän
politiska frågor. Ideologibetona
de frågor står inte heller högt i 
kurs. Kårsossarna är ett typexem
pel. De har aldrig riktigt lyckats 
hävda sig i studentvalen. Däre
mot har de genom skickligt tri
xande lyckats skaffa sig ett infly
tande som inte alls motsvarar 
röstetalen. De valde att stå utan
för samarbetet med kulturradi
kalerna efter förra valet. Därför 
är de säkert desto mer makt
hungriga denna gång. 

KHF:s val att inte ställa upp är 
intesärskilt förvånande. Isamar
betet med det stora och kompe
tenta kulturradikala partiet har 
KHFförblivitheltoförmärkt. Det 
är inte heller någon större hem
lighet att KHF är svårt inbördes 
splittrat. Många av de KHF-akti
vister i Lund som också varit 
engagerade på förbundsnivå 
känner sig säkert slitna. 
Men det är kanske inte så många 

som fåll er tårar över att den kom
munistiska studentpolitiken går i 
graveniLund.Detfinnsdäremot 
desto större anledning att även 
fortsättningsvis stödja vänster
krafterna på studentkåren i arbe
tet för bättre studiesociala vill
kor, en förbättrad utbildningsbe
vakning och en öppnare och ak
tivarekår. Valetmellanfifflande 
frisare och rabiata moderater å 
ena sidan och okonventionella 
och kreativa kultar ä andra sidan 

o 

Aström och resorna 
Genom Anders Sandströms re
ROrtage i Lundaliv nr 2om Lars 
Aströms tjänsteresor har vi fått 
något så ovanligt som en debatt 
mellan olika tidningar i en lunda
politisk fråga. Stig Larsen på 
sydsvenskan harnämligenkom
menterat att det är nyttigt för 
ROlitiker att resa och lära, och att 
Aströms resor inte är något att 
bräka om. 

Gatukontoret har ryckt ut kor
rigerat Lundaliv på några punk
ter. Delkontot för resor är visser
!igen kraftigt överskridet men 
totalt sett håller, enligt budget
prognosen, förvaltningensinara
mar någotsånär. Åströms vidlyf
tiga delegationsrätt (att ensam 
besluta om sina resor) är ett arv 
från den borgerliga majoritetens 
tid, och han har uppfyllt regeln 
att "normalt" informera det övri
ga presidiet, säger viceordföran
den Lars-ArneNorborg (v). Där
emot menar Norborg att man bör 
resa med viss måtta- och det lär 
uppfyllas, det tycks bli ett my ck
et reducerat resande inom nämn
den nästa år. En del av resorna är 
inte primärt till för att studera 
förhållandena på en konkret ort 
utan för att bevista en konferens. 

Åke Lindblad lär för sin del 
vilja återta sina hårda ord i Lun
daliv om bristande laglighet ef
ter att ha hört med kommunför

bundets jurister, och Larry An
dow sägs ångra att han som van
ligt var snabb med att formulera 
sej ("Herre Jesus! Det här är ju 

Lundaliv i övrigt 
Vi i VB tycker det är så roligt 
med en kollega att vi gärna upp
märksammar även andra inslag i 
nummer 2 av Lundaliv. 

Det kan t ex sägas att det är en 
vacker och vällayoutad tidning 
utan störande många annonser 
(totalt fyra sidor i senaste num
ret) vilket i och för sej kan vara 
ekonomiskt besvärande för utgi
varna. Man gör det som ~ 
borde ha gjort, nämligen en upp
följning av v-motionen om cy
kelcentrum vidjärnvägsstationen 
genom ett reportage från den 
lyckade satsningen i Köpenhamn. 
I ett annat reportage kritiserar 
man (indirekt) denprivata mark
och husspekulation som gör att 
inga hantverkare längre har råd 
att hälla till i stadskärnan. 

Man intervjuar stort den sym
patiska familjen Lundh som oroar 
sej för "miljön, trafiken, Ore
sundsbron". Det kan uppväga de 
dumma insändarna som vill 
bygga p-hus på godsmagasinets 
plats respektive ta bort den fart
dämpande förträngningen i Sva
negatan, eller ledaren som säger 
att om Lund ska fortsätta växa 

bör vara lätt. Allt talar för ett ny 
vänsterregering, men tyvärr ett 
mycket begränsat valdeltagande. 

alldeles At helvete!"). Lars 
Åström överväger att stämma 
Lundall v för förtal- vilket enligt 
vlr övertygelse skulle vara ok
lokt Förtalet skulle tydligen vara 
det citerade, anonyma påståen
det (från en källa inom gatuför
valtningen): "Lars Åström har 
satt resandet i system som ett sätt 
au tjäna pengar på traktamen
ten." Det är förvaltningen och 
inte Åström själv som attesterar 
räkningarna och det finns ingen 
anledning au misstänka något 
fusk. Men det finns många som 
vet au man kan tjäna en bra slant 
på heltreguljära traktamenten om 
man inte lever extravagant på 
sina tjänsteresor. 

Lars Åström har varit en hack
kyckling för vissa VB-skriben
ter. Trafikpolitiken har setts som 
central för både Lunds och den 
nyamajoritetens framtid, och det 
har funnits stor anledning attifrål 
gasätta hans förmåga att bära hu
vudansvaret för en radikal om
läggning. 

Det är det politiska resultatet 
som bestämmer slutomdömet om 
Lars Åströms alla resor. Harhan 
lärt sej något vettigt som omsätts 
i praktiken så må vissa extra
svängarv ara honom förlåtna. Om 
inte, inte. 

F ö undrar vi om han såg några 
biogasbussar därute i världen, 
såna som han genomdrev ett 
beslut om i Lund. Det har varit 
märkvärdigttystom demsensist 

måste man även planera för ökad 
biltrafik. 

I en liten släng mot VB påstår 
man att vi var vassare på 1970-
talet. Vi skullekunnakontra med 
att Llmdaliv har en åttitalsprägel 
som heller inte hör riktigt hem
ma i det nya och fräscha decen
niet Men det ska vi inte göra 
utan understryka att vi förenas av 
v år kärlek till Lund och sanning
en, att vi båda har lite knöliga 
avstavningar ibland och att även 
VB stundom har medarbetare 
som inte kan stava till Claes 
Göran Jönsson. 

Världspremiär 
i Lund 
J a, en fJlm får sin allra första 
visning i Lund. Den heter 'Tret
tio år av ensamhet", är gjord av 
Ragnhild Ek & Henri Alexandre 
och handlar om Eritreas långa 
och i princip ensamma befrielse
kamp. Det finns ju en hel del 
eritreanska flyktingar i södra 
Sverige och det kan vara bra att 
lära sej något om deras bakgrund. 

Kl 16 på lördag sker filmvis
ningen, i bibliotekets cirkelrum 
och i Eritreagruppens regi. 

Uttalande inför
HYREs
förhandlingarna 
Styrelsen för lokala hyresgäst
föreningen Snödrivan p! kloster
gArden gör den 6 november föl
jande uttalande inför Arets hyres
förhandlingar: 

När det gäller de kommunala 
taxehöjningarna föreslår vi föl
jande åtgärder. 

För det första när det gäller 
renhäliningsverkets taxehöjning
ar på 6% vill vi föreslå att den 
tages ur kommunens miljöfond, 
därför au det ligger helt i linje 
med renhällningsverkets verk
samhet. Dessutom skulle detta 
ligga aelt i linje med den kom
munala likställighetsprincipen då 
detta förslag skulle komma alla 
boende till godo, ex bostadsrätt
sinnehavare, villaägare och hy
resgäster. 

För det andra när det gilller 
övriga taxehöjningar på ex vatt
en och energi bör LKF stå för 
dem under 1991 genom att ta 
dessa merkostnader ur sin vinst, 
som bör finnas eftersom att en 
ledamot i Lunds kommunfull
mäktige motionerat om att över
föra denna vinst till kommunk
assan. 

Dessa våra förslag skulle kun
na vara ett sätt att ge v åra boende 
ett första andrum inför 1991 års 
orimliga höjningar på allt boen
de. 

Vi vill föreslå att samtliga 
partier i Lunds kommunfullmäk
tige beaktar första delen i värt 
uttalande, som berör renhäll
ningsverkets taxehöjningar, vid 
antagandet av budgeten för 1991. 

Veckans bild 
Det sägs aJt de höga hyreshöj
ningarna nästa dr kommer att 
leda till att mllnga lundabor 
mdste byta sig till mindre lägen
heter. 

Här ser vi Gun Hellsvik (m) i 
träning inför drsskiftet. Ansvars
fulla politiker ska kunna ge ett 
handtag niir medborgarna kri
sar, tycker hon. 



Södra Vebarp, farväl! 

- - -·- --7=-<M·• .. :-;- --

Taxeringsnämden i Södra Veb
arp har i likhet med alla sinam~t
svarigheter landet runt haft s1tt 
sista sammanträde. 

Det var ett rätt rutinartat ar
betsmöte utan överväldigande 
uppslutning. Så var det också en 
ovanlig sammanträdesdag ~!len 
betingad av att den var taxenng
sårets sista, dvs 31 oktober. Där
med kunde man vara säker på att 
alla senkomna klagomål hann 
behandlas. 

Tv å personliga inställelser tog 
en del av vår tid, men det är ju 
trevligt att se de skattskyldiga 
öga mot öga ibland. I ena fallet 
gjorde vi en snäll tolkning när det 
gällde sjukdom vilket är helt 
enligt nämndens praxis. I det 
andra slog vi ner på onödiga bil
resor (för att se till inhägnade 
hjortar,enhobbypåframmarsch) 
vilket också har varit något av en 
lin je hos oss. 

Detta med bilresor har varit ett 
återkommande ämne ute hos oss, 
vilket nog har framgått av tidiga
re vebarpsrapporter här i VB. En 
allmän iakttagelse är i vilken 
väldig omfattning som bilisme~ 
kostnader läggs över på kollektl
vet av skattebetalare, genom 
övergenerösa milersättningar, 
skräddarsydda leasingregler och 
annat. Det är så många enskilda 

som tjänar på detta system au at: L 

i princip har blivit poli~iskt 
omöjligt att göra något radikalt 
åt det. Den senaste historien med 
bilistupproret och extraavdragen 
för arbetsresor, där vänsterpar
tiet genom sin företrädare Lars 
Bäckström spelade en skamlig 
roll, är bara ett exempel. 

Beträffande arbetsresorna har 
vi genom åren haft en hel del dis
kussioner om busstidtabeller, 
gångavstånd och minuter. Dis
tanserna har sällan ifrågasatts. 
Ett antal stickprovsfrågor ger 
dock vid handen att färdvägen 
mellan hem och arbetsplats över
drivs med i genomsnitt minst tio 
procent. Utslaget på hela Södra 
Vebarp, för att inte tala om hela 
Sverige, blir det stora pengar. 

Med tanke på detta borde det 
finnas ordentligarutiner hos gran
skarna. Men det gör det inte utan 
grundregeln är att deklaranteru: 
uppgifter godtas. Om någon 1 
nämnden ifrågasätter dem utbry
ter en förvirrad diskussion bland 
de biAburna ledamöterna, som 
gissar friskt med ledr!ing av vad 
deras vägmätare visar. Då ska 
man hålla i minnet att normala 
v ligmätare är inställda så att de 
visar för lång distans, eftersom 
de är kopplade till hastighetsmä
taren. 

- - :.----- - -

Naturligtvis finns det objekti
va uppgifter att få fram. Vägver
ket i Borlänge har en stor databas 
med avståndet mellan alla väg
korsningar angivet på metern när. 
Menskattemyndighetens ledr!ing 
har inte varit intresserad av att 
ställa ett så självklartredskap till 
sina funktionärers förfogande. 

Detta spörsmål tänker jag nu 
ta upp i skattemyndigheten i Stora 
Vebarp dit jag numera har avan
cerat. Lokalt i Södra Vebarp 
behöver man inte bry sej mer om 
den saken. Ordföranden bjöd oss 
efter mötet på gravöl inne på 
byns gästgivaregård, och efteråt 
vardet pizzaochsnaps på miljö
partistens glasveranda. Mycket 
trivsamt det hela, och inga onö
diga partipolitiska motsättning
ar. 

Södra Vebarp tillhör de orter i 
lundabygden som kanske får 
spårväg, enligt någon av de 
många aktuella utredningarna. 
Jag har föresatt mej att åka med 
på första turen. Om jag återvän
der dit dessförinnan är för dagen 
ovisst. 

Gunnar Sandin 

Från Täppan 
"Har du en trädgård och ett bib
liotek fattas dig ingenting", sa 
romaren Cicero. Idag har jag le
digt från biblioteket, min arbets
plats, och har därför tid att gå ner 
till trädgårdslottenvid stambanan 
för att känna efter om det fattas 
mignågot 

Nä, allt är okey: solen skiner, 
landen är uppgrävda och den 
leriga spaden står lutad mot ett 
litet träd. En tunn ishinna liggelJ 
över fågelbadet, ty det har varit 
kallt i natt i Lund. 

Min norra SJ-granne, som 
kommit släntrande över spåren, 
sliger att nu är rättan tid att gräva, 

förefter de första minusgraderna 
1r jorden som enklast att ~be
ta. Jag har alltså förivrat nug och 
grlvt i förtid! . 

Så då får jag sätta nug på den 
murkna redskaps lådan, kisa mot 
solen rulla tummarna och se 
tågen' gå förbi . Bakom mig, på 
andra sidan stängslet, låter det 
som om en igelkott krafsade 
bland löven, men det är bara 
sambon som gräver i rabatterna. 
Växter flyttas, buskarbeskärsoch 
lökar (bl a tre sorters krokus) 
planteras till våren. Det nästan 
igenvuxna jordgubbslandet må
ste i hög grad rensas. . 

Sambon, som ju hamnat 1 
vänsterpartiets kvinnopolitiska 
utskott på riksplanet, har beslutat 
sig för att prioritera kvinnligt 
rundaformer i täppan, bl a örtod
lingen och nya syrenbersån blir 
runda. Det är en ganska bra ide, 
tycker även jag, för visst behövs 
det någon motvikt mot allt upp
stickande i en trädgård! 

Apropå igelkott så hörde jag i 
TV -programmet "Mitt i naturen" 
att det finns en allmän regel för 
hur man ska bete sig om man vill 
hjälpa igelkottar och andra ide
sökande d jur, och det är att man 
ska vara lite slarvig och lämna 
efter sig lövhögar, burkar och 
annat mojs som djur kan bygga 
bo i. 

J ag tror att jag tar. till ~ig ~et 
rådet Vad gör man mte for dju
ren? 

Finn 
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KORVEN 
är godare i EG 
Vänsterpartiets politik när det 
gäller höga hyror och svensk 
anslutning till EG är väl känd: 
emot båda. Detta har nyligen 
auktoritativt fastslagits här i VB. 
Ska det opponeras så måste det 
ske i kåseriets oansvariga form. 

S ten Henriksson brukar köpa sin 
korv i EG. Jag vet, för han har 
bjuditmej flera g änger. Det är en 
god korv, kompakt, välrökt och 
välkryddad och efter vad jag 
förstAr gjord av goda råvaror. 
SArlan korv görs inte i Sverige 
(utom möjligen av invandrare i 
nAgon liten källarlokal) och det 
är därför som Sten gör sej besvä
ret att skaffa den i EG, varmed 
här inte menas Danmark. 

Nu säger nog Sten och andra 
att den nationella korvkulturen 
inte har ettdugg med EG att göra. 
Han har fel. Hur kan jag inte 
riktigt formulera men jag känner 
det pA mej, och känslor ska man 
inte förakta. Det är väl med mej 
som med SSU-arna, som ju har 
byttfotoch blivitEG-vännermed 
hänvisning till att man tillhör en 
tågluffargeneration som känner 
sej hemma i Europa. Och Euro
pa, d~t är ju framöver i princip 
EG, nu när alla möjligheter till 
samlade alternativ har fallit 
samman. 

Varför finns inte 
Eritreanytt på Lunds 
stadsbibliotek? 
Frågan ställs i VB nr 33 av Gun
nar Stensson. Att svara på den 
faller sig lätt: det har helt enkelt 
inte nått fram något inköpsför
slag till tidskriftsavdelningen. 

Alla inköpsförslag på tidskrif
ter som lämnas till personalen tas 
upp till diskussion. Vi är tack
samma för förslag frän vAra be
sökare, i synnerhet när det gäller 
områden där vi har svArare att 
bedöma materialet, t ex tidskrif
ter på utomeuropeiska språk. 
Därför samarbetar vi gärna och 
ofta med intresserade förslags
ställare. 

När nu inköpsförslaget om 
Eritreanyn äntligen nån fram till 
oss på detta ovanliga sätt - alla 
sätt är bra utom de tråkiga- kan 
jag glädja dig, Gunnar Stensson, 
och övriga intresserade med an 
Eritreanytt kommer att finnas på 
Lunds stadsbibliotek från och 
med nästa Ar. Kanske är du också 
intresserad av attvetaanvifrom 
1991 också kommer att prenu
merera på Horn of Africa Bulle
tin, även det ett tips från en av 
vAra besökare. 

Elisabeth nc•tmaer·v 
tf 

ANC i Lund 

Ka rin Bl om 
Uö rdaväge n D:85 
223 71 Lund 

Per-Håkan vann 
De tre små pastellfärgade hus i 
Tornegapsgatan som ägs av 
boktryckare Per-Håkan Ohlsson 
(m) var länge en symbol för riv
ningsraseriet (som termen löd) i 
Lund. Högst enkla och föga 
märkliga var för sej men intres
santa och trivsamma som grupp 
och ettviktigtinslag i Kulturkva
drantens gaturniljöer. Genom en 
tidig insats hade kunnat rustas 
upp och bli my~1ga bostäder, men 
ägaren vägrade bestämt. Borger
liga opiruonsbildare som Jan 
Mårtensson på Sydsvenskan var 
bekymrade över Ohlssons envis
het som riskerade an stöta över 

Vad gäller bostäder och hyror är 
det en tankeväckande statistik att 
svenskarnahar en sA extremthög 
utryrnmesstandard, i lägenheter 
och inte minst i villor. TittapAett 
nybyggt villaområde i de östra 
kommundelarna: mycket få hus 
harmindreänsexrumochmänga 
har fler, och de bebos på sin höjd 
av mamma, pappa och två barn. 

Ute i EG (särskilt de södra 
delarna) har folk inte så stora 
bostäder. Detta driver ut dem på 
gator och offentliga lokaler, pre
cis som svenskarna förr inte stod 
utdärhemmautangickutochvar 
sociala. Ingen tvekan om att det
ta leder till mer levande städer 
och ett rikare liv för individen. 
Inte minst barnen: förr lekte de 
ute tillsammans på kvällarna, nu 
sitter de v ar och en för sej hemma 
och tittar på video. 

Seroza- Adams frän AN C s kvin- , 
noorganisation besöker Lundoch · W/'II~&""'Vtt;.v-.. 

talar om kvinnornas kamp och 
det pågående v ål det tisdag 13.11 
kl19.30 på Mikaelsal en, Krafts
torg 12 A. Arrangörer är Afrika
gruppen och studentprästerna. 
Sånggruppen Svart och vitt 
medverkar och tolk finns . 

En hyreshöjning som reduce
rar överkonsumtionen av bo
stadsyta har alltså sina poänger. 

Grr 

POSTTIDNING 

kulturkonservativa stadsmiljö
vänner till det radikala lägret. 

Kommunen kunde utfärda 
rivningsförbudmenintemer. Per
Håkan Ohlsson har Tidens Tand 
som sin bundsförvant. Nu har det 
gått svamp i husen och inte ens 
gamfasaderna går att rädda som 
ett projekt gick ut på. . 

Kan kommunen skaffa seJ 
maktmedel för att hindra en upp
repning på andra håll i stan~ 
Frågan diskuteras just nu men ':l 
tillåter oss en behärskad pessi
mism. Tidsandan är inte precis 
för inskränkningar i den privata 
äganderätten. 

MÖTE • 
MÖTE MOTE 

M6~ÖTE 

VI F. Lö 10.11 kl15-17 träning på 
Lerbäcksskolan. 
RÖDA KAPELLET. Sö 10.11 kl 
18.45 rep på Kapellsal1 n. Nu gäl
lertågprogrammet inför den 1.12. 
Notera att detta sönderfaller i tre 
delar: gång, perrong och inne 
(godsmagasinet), varav den för
sta är den minsta. 
HANNAS FLÄKT. Sö 10.11 rep 
på Palaestra: 16.30-17.30 brasl
lianska rytmer, 17.30-18.30 Bir
git. li 13.11 kl19.30 öppet möte 
hemma hos Kristina L, Måsvägen 
4 B. 

~E~OBLADET Il 
Detta nummer gjordes av Finn 
Hagberg, Jonas Olofsson och 
Gunnar Sandin. 

KOdaktredaktör fOr nästa num
mer Gunnar Sandin, tel135899. 

Hemma
Rectangle


