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Roland rasande Lund sjuder 
Roland Andersson(v) är ganska 
surpåmiljöpartiet i en reservation 
till kommunstyrelsens behandling 
den 7 maj av hans förslag till inrät
tande av Lunds Miljöråd. 

Såhärskriver Rolandisinreser
vation: "1990 avsatte Lunds 
kommun 15 miljoner kronor till 
en miljöfond men endast ca 5 
miljoner användes. Resten över
fördes till1991. Då avsattesytter
ligare 15 miljoner. Nu har vi alltså 
ca 25 miljoner kronor i fonden. 

Jag föreslog att en arbetsgrupp 
kallad Lunds Miljöråd skulle ut
ses. Den ska föreslå och rangord
na miljöåtgärder som ska fman
sieras av fonden. Kommunens 
miljöprogram och naturvårdspla
nen är självklara utgångspunkter 
men gruppen ska inte vara bundna 
till dem. 

I gruppen ska ingå representan
ter från berörda nänmder och för
valtningar. Också miljöorganisa
tioner i Lund skall vara företräd
da. 

Dethärärenextraordinäråtgärd 
som bryter mot den vanliga kom
munalahanteringen. Särskiltvik
tigt är att representanter för orga
nisationerutanför denkommunala 
apparaten dras in i miljöarbeteL 

Det finns ett stort folkligt enga
gemang i miljöfrågorma. Det är 
synnerligen viktigt att det kanali
seras.Mångakommunalamiljöåt
gärder kräver att privatpersoner 
engagerar sig. 

De stora resurser och den upp
märksamhet Miljörådet skulle fått 
hade kunnat bli en avstamp för ett 
mycket bra miljöarbete i Lund. 

Kommunstyrelsen avslog mitt 
förslag . Istället bifölls ett förslag 
från miljöpartiet och moderater
na. 

Det förslaget innebär att miljö
fonden knyts till miljöprogram
met och att den hanteras enbart av 
denkommunala apparaten, huvud
sakligen i samband med den van
liga budgetprocessen. ti 

Det är synnerligen olyckligt att 
miljöarbetet i Lund missar den 
dynamik som ett Miljöråd skulle 
gett. 

Det är dessutom tveksamt att så 
starkt knyta pengarna till miljö
programmet. Ta t ex trafikproble
men. Där har den politiska ut
vecklingen passerat miljöpro-

grammet. Det finns idag polititisk 
majoritet för mycket radikalare 
åtgärder än de som finns med i 
miljöpro grammet. 

Det var inte första gången jag 
fördefram Vänsterpartiets förslag. 
Det har jag gjort vid varje tillfälle 
frågan diskuterats i kommunsty
relsens arbetsutskott. Jag har 
upplevt att Vänsterpartiet och 

Socialdemokraterna varit tämligen 
överens. Det visade sig också när 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
behandlade frågan . 

I kommunstyrelsen var jag där
emot ensam om mitt yrkande. Det 
är märkligt att s har ändrat sig. 

De borgerliga partierna var 
motståndare till den utökning av 
miljöanslaget som s, v och mp 
beslutade om. Deras ställningsta
gandeidethärärendetärenlogisk 
konsekvens av detta. 

Miljöpartiet har hela tiden mot
arbetat förslaget om ett miljöråd. 
Det är upprörande att ett parti som 
pratar så mycket om okonventio
nella lösningar agerar så byråkra
tiskt. 

Senare under kommunstyrelse
sammanträdet behandlades en 
miljömotionfrån Miljöpartiet. Det 
var den tredje på kort tid. Alla tre 
har gettrubriker i tidningarnamen 
inte uträttat någonting för miljön. 

Det är inte konstigt för ingen av 

Forts på sid 2. 

Årsredovisningen 1990 för 
Lunds kommun föreligger snart i 
färdigt skick. Som vanligt en 
ambitiös samling siffror och 
kommenterande texter. Vi hop
pas kunna återkomma med en 
mer fullödig genomgång men för 
danen vill vi bara meddela att 
',;slut har tagits om att införa 
metadongasdrivna stads bussar". 

Vi har försökt att nå någon 
ansvarig i gatu- och traflkniiJ?m
den för en kommentar men mte 
lyckats. 

"Lund sjuder av liv och verk
samheter. Antalet nyfödda är 
större än på många år ... Bostä
der byggs frenetiskt .. . Daghem, 
skolor och idrottshallar byggs 
som aldrig förr .. . ÖVersiktpla
nen tar form med nya grepp som 
spårvägstrafik och .Harde~rg~
staden ... N y räddningsstatlOn ar 
fårdigprojekterad." 

lönsson-balanskonstnär som 
försöker besvärja verkligheten. 

Så börjar kommunstyrelsens 
ordförande, Claes Göran Jöns
son, sin introduktion till Årsre
dovisningen för 1990 för Lunds 
kommun. Det ligger något av en 
besvärjelse i hans ordval och 
uttryckssätt. Men det är kanske 
krafter av det slaget som man 
måste ta till så här i elfte timmen 
när den socialdemokratiska eran 
tycks gå mot sin ände i Sverige, 
och i Lund. 

Somhelhetär Årsredovisning
en en dyster läsning. Ekonomin 
är inte den bästa, och det fmns, 
enligt författarna, ingen arman 
v äg ut än att dra in på kostnader
na, såväl kostnaderna för den 
skattefinansierade verksamheten 
som kommunens lånekostnader. 
Ett intressant jämförelsetal i 
sammanhanget är att Lund har 
ett räntenetto på 985 kr/invånare 
mot 37 6/invånare för järnförbara 
städer. 

Det är en diversifierad verk-
. samhet som storkoncernen Lund 

sysslar med, och det är naturligt
vis omöjligt att här och nu redo
göra förvad alla de olika ?ivisio
nerna (nänmdema) har ruort. Ett 
stort övergripande arbete under 
åretharvarit att göra de olika en
heternamerresultatinriktade. Det 
gäller att få nänmderna att ta ett 
ansvar för verksamheten och eko
nomin. Man skriver: "Politiker
na styr verksamheten med kon
centration till de väsentligaste 
frågorna rörande kommunens 
utveckling - planering, ekonomi 
och serviceinriktning/serviceni
v å. Verksamheten decentralise
ras men med en stark ledning i 
förhållandevis få mera av görran
de frågor. Uppsattamål skall nås. 
Målstyrning bör också ftnnas 
inom facknänmderna." Detta är 
kanske ett sätt att hantera den 
gamla motsättningen mellan 
politiker och tjänstemän. Man 
låter politikerna ta de stora be
sluten och tjänstemännen kan se
dan, med din fackkompetens gå 
in och effektuera besluten. "Ut
vecklingsprogrammet ligger som 
utgångspunkt för budget 1992- · 
1995." 

Forts på sid 2. 



V)'.NSTERPARTIET LUND ANSER 

Två bakåtsträvare 
Om man ser till opinionsmätning
arnaärrlen politiskakartan på väg 
att totalt förändras. Två bakåtsträ
vande partier, varav ett nytt, före
faller vara på väg in i riksdagen 
och i opinionen är socialdemokra
tema snart halverade. Något lik
nandehar tidigare aldrig hänt i vår 
tämligen stabila 1900-talspolitik. 

Men saker och ting händer ju 
inte av sig självt Givetvis finns 
det förklaringar till skeendet i den 
ekonomiska, sociala och politiska 
utvecklingen. Utbyggnaden av den 
offentliga välfården i föreningmed 
en offensiv kvinnokamp har löst 
upp äktenskapets tidigare mycket 
hårda ekonomiska beroendeför
hållanden. Kampenhar gettresul
tat och frigörelsen är unik mätt 
med europeiska mått. I EG-län
dema klarar familjen sin försörj
ning på en lön, men frågan är till 
vilket pris. 

BNP-tillväxten har avstannat, 
storföretagen går inte i samma 
vinstrus, som för bara några år 
sedan och skattetrycket ska sänk
as. Arbetslösheten inom privat 
sektor tilltar och kommuner och 
landsting tvingas dra ner på verk
samhetema. Den offentliga sek
torn kan inte som förr suga upp 
arbetskraft viden lågkonjunktur. l 
stället tvingas nu också offentlig
anställda ut i arbetslöshet. 

Situationen tycks bädda för KDS 
reaktionära familjepolitik och Ny 
demokratis krav på offentliga 
nerdragningar om 200 miljar?er 
kr skulle i ännu högre grad vnda 
utvecklingen många decennier 
tillbaka. 

Utan den politiska demokratin 
skulle kapitalismen och marknads
krafterna vara bra mycket råare 
och hänsynslösare. Ny demokrati 
eftersträvar en fullständig kapita
lisering av den offentliga verk
samheten. Profitmöjligheterna 
skulle med den politiken komrna 
att styra både sjukvård och barn
omsorg och inte människors be
hov ochjämlika rätt till vård och 
omsorg. 

En familjepolitisk återgång en
ligt KDS eller en utförsäljning av 
demokratin till marknadskrafter
na ä la Karlsson och Wachmeister 
kommer självfallet att begränsa 
denmänskliga frihetenliksomden 
politiska demokratin. Ett stort 
rikspolitiskt inflytande för de två 
partierna skulle självfallet också 
kunna begränsa våra möjligheter 
att driva en radikal politik i Lunds 
kommun. 

Vänsterpartiet, Lund, styrelsen 

Bodil Hansson 
Bodil dog den 8 maj efter ett års 
sjukdom. Hon blev 43 år. 

Hon var för svag för att vara 
med oss förstamaj men uppskat
tadeförstamajafflschenisittsjuk
rummed den vidunderliga utsik
ten över Lund och lundaslätten, 
högs t uppe i lasarettsblocket Och 
hon hade varit på Mårtenstorget 
elv a dar tidigare, på vårens första 
appellmöte och Röda Kapellets 
säsongsdebut Det hade annars 
oftavarit hon som fixat det prak
tiska med sådana möten: plats, 
bord, banderoll, högtalare. 

Jag hälsade på henne två dar 
efterförsta maj. Berättade attfrån 
den 10 juni blir det permanent 
tillåtet att ta med cykel på påga
tågen. Det var hon som tog initia
tivet för några år sen, när hon satt 
i SSKs fullmäktige. Den 2 maj 
hade Klostergatan spärrats som 
första steget mot en bilfri stads
kärna: det var Bodil som fick 
iden i Visby, skrev motion till 
kommunfullmäktige i Lund och 
samlade argument. Politikens 
kvarnar mal ofta långsamt men 
det accepterade hon. Bodil var 
inte den av den hetsiga sorten. 
Också andra av sina initiativ hann 
hon se förverkligade, som cykel
vägen till Lomrna och den stora 
radonundersökningen. 

En vecka tidigare hade hon 
fortfarande bott hemrna några 
dar, på Klostergården, en stads
del som hon gillade och engage
rade sej för. (Inte hade A&R 
minskat sina utsläpp så snabbt 
utan pressen från den opinion 
som Bodil och hennes kamrater 
skapade!) Hemvården fungera
de utmärkt, tyckte hon, och var 
full av uppskattning för sjukvår
dens fotfolk, både där och på la
sarettet. Hon hade också kommit 
att inse värdet av oftasofistikera
de specialistvården. Men ho~ var 
inte okritisk. Hon hade prakt!Ska 
ideer om hur tillvaron kunde gö
ras lättare för patienternaochhon 
genomskådadesåntsom varpre
tentiöst eller oäkta, både genom 
sin yrkeserfarenhet från vård
apparaten och sin medföddaklar
synthet och realism. 

Osannolikt tålig var hon i sitt 
lidande men långvarigheten fre
stade på. "TILLHÖR LAND
sTINGET står det på mina sjuk
huskläder", sa hon. 'Thlandkänns 
det som jag själv gjorde det." 
Fast just nu var hon hemma_, och 
njöt av det. Jag refererad.e ~e
hållet i några av hennes udning
ar och böcker som låg kring 
sängen: Arbetet- det låg inte för 
henne att hålla sej med en bor
gerlig morgontidning, Land- ~on 
var inte den som kapade sma 
rötter, SkånesNatur-mednarnn 
efter något som hon visste be
hövde omsorgen från kunniga 
och engagerade politiker och 

medborgare, Veckobladet- som 
honskullehajobbataktivaremed 
om hon inte hade behövts i full
mäktige, i miljögruppen, i vän-

sterpartiets styrelsearbete i Skå
ne och Lund. 

Det är ju bara några veckor 
sen, men det gick snabbt på slu
tet. Nu är Bodil borta och vi sak
nar henne mycket. 

Gunnar Sandin 

VI-skogen i Kenya är ett projekt 
i Bodils anda, säger hennes föräl
drar. Ett träd kostar l O kr, flera 
träd 7 kr styck. Man kan skicka 
pengar till Vänsterpartiet Lund, 
pg 710093-6, som förmedlar 
pengar och hälsningar till hennes 
anhöriga. 

Roland rasande 
Forts från sid l. 

motionerna har bifallits av miljö
partiets egna representanter i de 
berörda nämnderna. Förmodligen 
har avsikten inte varit att de skulle 
bifallas. Avsiktenharvaritatttala 
om för väljarna att Miljöpartiet 
finns . 

Är det inte snart dags att ägna 
åtminstone en del av krafterna åt 
att försöka få någont.ing uträttat? 

Kommunstyrelsens beslut inne
bär ett allvarligt avbräck för mil
jöarbetet För Vänsterpartiet gäl
ler det att svälja besvikelsen över 
det och arbeta inom de ramar 
Moderatema och Miljöpartiet 
dragit upp. 

Tre viktiga uppgifter nu 
- att se till att de borgerliga par
tierna inte vinner valet. Då kom
mer miljöanslaget att re~uceras 
till ca 3 miljoner kronor. Overfä
ringar av oanvända medel kom
mer att frysa inne. Miljöfonden 
kommer kort sagt att bli en tragi
komisk parentes. 
- att dessutom överskrida mil
jöprogrammet så att den trafikre
form som ska genomföras under 
1991 och 1992 kan få pengar ur 
miljöfonden." 

RolandAndersson 

Nej till EG 
Välkommen till EG-seminarium 
lördag l juni påK varnby folkhög
skola kl l 0-17. 

Ämne för dagen är EG och k vin
norna. Föreläsare Erling Bötcher, 
folkebevegelsen mod EF: "Vad 
harEG-medlemsskapet betytt för 
den danska kvinnan? och Irja 
Lindroth, vänsterpartiet Storstock
ho lm: "K vinnoriNordenmotEG". 
Förhandsanmälan skickas, senast 
24/5, till EG-seminariet, Vänster
partiet, Nobelvägen 51, 214 33 
Malmö tel. 040/19 27 87. Lunch 
och kaffe kostar 75 :-. Anmälan är 
bindande. 
Arrangörer är vänsterpartiet 
och miljöpartiet 

Lund sjuder 

Forts från sid 1.. 

Vad detgällerutbyggnaden av 
• barnomsorgen så har även den 
nya majoriteten drabbats av att 
man har planerat för mer än man 
har kunnat bygga ut Man hade 
planerat 300 platser men bara 
121 har kunant färdigställas. 

Vägarna har inte sköts som 
man hade tänkt sig, delvis pga 
brist på arbetskraft. Detsamma 
gäller skötseln av våra parker. 
Bostadskön tycks växa trots det 
stora byggandet av nya bostäder. 
Nu är det närmare lO 000 som 
aktivt söker bostad i Lund. 

Även under 1990 var det färre 
som åkte kollektivt. 

Det fmns också en del saker att 
glädja sig åt. Verksamheterna 
med anknytning till byggande har 
ökat vilket har inneburit ett visst 
överskott. Inom trafikområdet 
har det under året fattats ett antal 
viktiga beslut av principiell na
tur. Miljövänligare bussar och en 
minskad regional busstrafik i 
stadskärnan. Nyaidrottshallar har 
tagits i bruk: Eoshallen. Lugis 
tennishall samt Victoriahallen. På 
biblioteket fortsätter utlåningen 
att öka. Två vindkraftverk har 
tagits i bruk, ochdom tycks fung
era mycket bra. 

"Decentralisering av lönefunk
tionen har påbörjats", står det i 
rapporten från personalförvalt
ningen. Vad är det, undrar kan
ske den som inte är så bra på 
newspeak. Jo, nu ska man åter 
fjäska för kvartsbasarna för att få 
löneförhöjning. Bakom den vac
kra formuleringen stårväl perso
nalchefen Rulf. Som vi berättat i 
VB var det han som kostades på 
en dyr kurs (bl a i USA) för att 
lära sej det jobb som han redan 
hade. Nu har han dragit vidare 
till annan ort, och befattningen 
var tydligen inte viktigare än att 
den kan lämnas vakant. Fast det 
står inte i rapporten. 

"Efterfrågan på bostäder är 
god", skriver Rune Linder från 
fastighetsförvaltningen. Så kan 
man också formulera saken. 



Hela denna sida är en gratisannons 

Känn tnusikens tnakt och lust! PS Kan du spela men inte har 
tid att öva med oss regelbundet 
utan bara då och då är vi ändå 
intresserad av dina tjänster som 
inhoppare. 

Hörde du oss i Lund på första 
maj? Piccola, fyra vanliga flöj
ter, sex klarinetter, två altsaxar, 
två tenorsaxar, s ju trumpeter och 
kornetter, sex horn av skilda 
storlekar, två basuner, tre tubor, 
fyra trummor... Främst gick 
lyran som en händig medlem 
byggde när orkestern bildades 
1975. 

Det var RÖDA KAPELLET 
som drog genom gatorna. I spet
sen för vänsterns förstamajde
monstration, för det är där som 
flertaletmedlemmar har sitthjär
ta. Men kvällen innan hade vi 
spelat när socialdemokraterna på 
Norra Fäladen tände sitt Val
borgsbål, vikarierande dirigen
ten är miljöpartist och de flesta i 
orkestern har ingen partibok alls. 
Det som förenar oss är glädjen 
att spela tillsammans och över
tygelsen attäven om världeninte 
automatiskt blir bättre med blås
musik så blir den i alla fall tre v
ligare. 

Vad vi spelade? Bland annat 
den kända marschen ur "Kärle
ken till de tre apelsinerna" (det är 
Prokofievjubileum i år), den 
sydafrikanska "Gabi, gabi", 

"" ' 
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"Känslans partisan" av gruppen 
Norr låtar, Nino Rotas marsch ur 
Fellinis film "Amarcord", Ulf 
Dagebys käcka ''Treffenberg
kadrilj" och en knippe kamplå
tar från Italien, Frankrike ("In
ternationalen"!), Chile och Ni
caragua. Nästan allt i egna ar
rangemang. Vi har duktigt folk i 
och utanför orkestern som ar
rangerar åt oss och även gör ori
ginalkompositioner. 

Vi var 37 stycken som tågade 
på första maj men vill bli fler så 
att vi klarar alla uppgifter som 
ligger framför oss. Försomma
ren är full av utefester och karne
valer, till hösten ska vi bidra till 
att de goda krafterna segrar i 
v alet och sen ska vi tradi tiansen
ligt ha ett stort program på Kul
turnatten. Därpå väntar Tyskland 
ochnästasommar Grekland, men 
dessförinnan erbjuder den skån
ska vardagen många spelningar. 
Vi har cirka 30 framträdanden 
ett vanligt år, alltifrån Mårtens
torget till domkyrkan. 

Vill du vara med? 
Det är förstås en fördel om du 
kan spela och läsa noter. Då är 

.. 

En mycket civil bldsorkester. Vi har ldnat en teckning som Cecilia 
Torudd gjort i ett annal sammanhang. 

det bara att du kommer med 
instrument till någon av våra 
övningar kl 18.45 på Kapellsa
len i Palaestra vid universitetsp
latsen. 
Men vill du lära dej spela kan vi 
kanske hjälpa till - det har vi 
många lyckade exempel på. Vi 
kan ofta låna ut övningsinstru
ment och förmedla kontakt med 
lärare och personliga instruktö
rer. Till hösten planerar vi en 
blandad nybörjarcirkeL När det 
är dags för dej att känna på orke
sternförsökerviordnaframenk!a 
stämmor. 

Ring gärna till någon av oss i 
orkesterns styrelse: Bengt Hall, 
137006 , Rune Liljekvist, 
115069,GunnarSandin, 135899 

PPS Är du kvinna kan vi tipsa 
om den fristående men befryn
dade blåsarensemblen HANNAS 
FLÄKT. Ring t ex Kristina 
Lanthen, 113086. 

Eftersom vi i VB-redaktionen 
är vänner av god musik är det 
en glädje för oss att ge plats för 
den propaganda som blåsorke
stern Röda Kapellet går ut med 
i dagarna. 

Röda Kapellet: 
o 

TV A RESEPROJEKT 
l. Greifswald. Det har tidigare 
funnits planerpåattspelai Greifs
wald, nämligen som bistånd åt 
PDS (f d SED) i deras valrörelse, 
men vi kände alltför stor politisk 
tvekan. Sedan dess har Greifs
wald blivit vänort till Lund och 
vänsterpartiet här har upptagit 
positiva kontakter med PDS-av
delningen där. Den 27 maj reser 
en liten delegation ledd av Kajsa 
Thearrder till Greifswald, och vi 
ber dem sondera terrängen för 
t ex en parkkonsert i PDS eller 
kommunens regi. Förslagsvis tre 
veckor efter v alet och tv å veckor 
efter kulturnatten, dvs lördag 2 
oktober. Vi kan se det som en 
kortochopretentiös utflykt. Reser 
vi lördag morgon är vi framme 
tidigt på eftermiddagen och kan 
spela, varefter vi har tid för pro
menader i den gamla svensk
staden och värdshusbesök på 
kvällen. Vi stiger på tåget från 
Berlin någon gång efter midnatt, 
får cirka sex timmars sömn i ligg
vagn och är tillbaka i Lund vid 
åttatiden på söndag morgon. (Den 
som vill kan ju stanna i Greifs
wald ett extra dygn, och vi kan 
säkert ordna billigt logi genom 
v åra kontakter.) 

Resan, inklusive liggvagn, 
kostar ca 350 kr per person. Vi 
bör eftersträva att 250 av detta 
betalas utifrån, av kommunens 
vänortskommine och/eller vän
sterpartiet, som tack för hjälpen i 
den framgångsrika valrörelsen. 

2. Grekland. Bengt Hall och 
Georg Kats ou las har lanserat iden 
om en tränings- och rekreations
resa till Georgs hemö Milos nä
sta sommar. 

Tidpunkten blir 13-27 juni, dvs 
runt midsommar, innan turister
nas högsäsong och den mest 

påträngande värmen har anlänt 
(även vissa priser är lägre då). 
Milos ligger mittemellan Aten 
och Kreta i ögruppen Cyklader
na, sex timmars båtresafrån Aten. 
Det är en relativt lugn ö med ca 
5000 invånare och enligt ryktet 
ovanligt fina badstränder. Borg
mästaren är bekant med Georgs 
familj och ön har vänstermajori
tet i motsats till flertalet gran
nöar, vilket torde vara positivt 
för oss. Vi kan troligen få hjälp 
med att hitta bra och billigt logi 
mot att vi spelar en stund på 
torget varje dag. De praktiska 
frågorna ska Georg försöka ord
na när han kommer hem till ön i 
sommar. Vi tänkeross möjlighe
ten till familjesemester med ett 
lugnt program, som utöver en 
stunds daglig träning ger gott om 
möjlighet till bad och utflykter, t 
ex till grannöar som Santorin, 
Ios och Naxos. 

Kostnaderna beror på om vi 
väljer flyg eller tåg. Fonder och 
bidrag får i första hand reserve
ras för gemensamma kostnader, 
främst åt våra ledare/dirigenter. 
Tåg börvarahuvudalternativ och 
kostar ca 1800 kr inklusive liggp
lats. Resan tar tre nätter och två 
dagar och är både omväxlande 
och vacker. 

Flyg går snabbare men kostar 
ca 2500 kr och det kan vara svårt 
att hitta tillräckligt många char
terplatser. Båtresan kostar i båda 
fallen 200 kr. Kost och logi be
höver inte kosta mer än l 00 kr 
per dag vilket med lite marginal 
gör 1500, dvs summa 3500 kr för 
två veckor. 

Är du inte med i Röda Kapellet 
än mentycker att dettaldter lock
ande? Det är bara att skaffa ett 
instrument och börja öva . 
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tt spa om va 
Det kan konstateras att VB tycks 
vara bättre på att spå än Roland 
Andersson (v). Förnågon månad 
sen tippade vi utgången i kom
munalvalet: en vacker framgång 
för vänsterpartiet, som dock inte 
förmådde uppväga socialdemo
kraternas och miljöpartiets de
bacle. 

VB spår fel, sa Roland Anders
son i en tidningsintervju. Visst 
finns det utsikter för den nuva
rande majoriteten att sitta kvar 
vid makten. 

N u har S ydsvenskans opinions
undersökning gett oss om inte 
facitsådockenhandfastantydan 
om vart det barkar. Vänsterpar
tiet ökar mycket riktigt två man
dat, men socialdemokraterna 
tappar hela fem (vi trodde fyra). 

FEGA 
vandrare 
väljer 
Ungern? 
Oron i Jugoslavien har gjort flera 
presumtiva deltare i sommarens 
traditionella Europavandring 
betänksamma. Den skulle ju gå 
till halvönlstrien i Slovenien och 
Kroatien. 

- Dagnslllyrienär~getldyl
lien, konstaterar man. Aven om 
oroligheterna hittills mest har 
förekommit på annathåll vet man 
inte hur det går när Slovenien 
proklamerar sin självständighet i 
slutet av juni, och det är ingen 
avkoppling att vara orolig, vare 
sej för vandrare eller hemma
varande anförvanter. Dessutom 
tillhör tågtrafiken det första som 
störs om det händer något. .. 

Alternativet är Ungern. Aven 
det är ett soligt och billigt land, 
och vad man kan förstå mycket 
fredligt. Dessutom blir tågresan 
billigare och kortare- det räcker 
med drygt ett dygn. 

Men Ungern saknar havskust. 
Därför korner vandringssektio
nen i första hand att söka sej till 
den stora Balatonsjön. En rund
tur kring den skulle vara lagom 
distans. 

Allt flyter än så länge, men i 
början av juni bör biljettema 
bokasinfor avresanden30.6. In
tresserade kan höra av sej till 
Gunnar Sandin, tell35899. 

Kunde Roland A verkligen tro 
något annat? Handlade det bara 
om professionell, tillkämpad 
optimism? 

Fast kanske sitter vi i ett glas
hus. VB tippade att miljöpartiet 
skulle backa två mandat, efter
som man skötte sej bättre i Lund 
än på andra håll och hade så 
sympatiska företrädare. Men i 
helsike, rikstrenden slår igenom 
likabrutalt som för andra partier. 
I det fallet var det nog vi som var 
offer för önsketänkande. 

Det finns anledning att åter
komma till ämnet. Vi ska bara 
sluta med en försiktig uppskriv
ning av prognosen för vänster
partiets del. Det blir plus tre 
mandat. 

Pingst
vandring 

Gr 

V andringssektionen inbjuder till 
en pingstvandring i nordöstra 
Skåne. Avresa från Lund pingst
afton kl 13.26 (röd avgång) till 
Älmhult. Därifrån vandring sö
derut,medsoleninyllet, tvånätter 
i tält. Hemresa från Kristianstad, 
hemkomst annandag pingst kl 
14.40. Information från och 
anmälan (för planering av ge
mensam packning, mat osv) till 
Gunnar Sandin, tell35899. 

Ka r i n Blom 
Uarda vägen D:85 
223 71 Lund 

Pressgrannen 
VBs ende konkurrent, det glättade 
bladet "Lundaliv" ,harkommitutmed 
sitt första nummer för året. Vi hade 
väl kanske inte tänkt att köpa det, 
men det föll sig så att några barn 
ringde på dörren med en bunte i 
handen och när det nu gällde en 
;;kolresa fick man väl punga ut med 
några tior. 

lite sent med en recension kan· 
ske, men "Lundaliv"nr 1/91 bygger 
s a s mera på eviga värden än dags· 
nyheter. "Professorn tvekar inte: 
Boken har en framtid" är rubriken på 
kulturartikeln och det är väl en riktig 
bedömning. Författarinnan Elsie 
Rydsjö intervjuas, jodå, men direkt 
upphetsande är det inte. Lundakvin· 
nahjälperflyktingariSingapore,jaha. 
På Waldorfskolan står musiken först 
på schemat, jaså, månn deL 
Jag kommer att tänka på den sonens 

tidningar som såldes i trappuppgång
arna i min ungdom, publikationer 
med många annonser och namn som 
"De lungsjukas vän" eller "Jul på 
Orup", fast det är klan där fanns det 
noveller också. Iden att undersöka 
vad en stor stark kostar på krogen är 
värdig en nationstidningsreaktion. 
Politisktfårväl "Lundaliv" närmast 

betecknas som populistisk och det är 
ju i taktmed tiden. "Politikemaoffrar 
idyll" är rubriken för ett reportage 
om Värpinge. Så här låter man en 
bybo säga: "Jag har aldrig röstat på 
borgama och det kanske inte blir 
bättre om de får makten. Men att rös
ta på det gäng som styr nu är ju full
ständigt uteslutet. Det måste vara bot
tenskrapet i politikerväg som samlat 
ihop sig i Lund". 

"Fritte" som är känd från 1V får 
vika ut sig på mittuppslaget. Han 
nominerarsinfavoritilundapolitiken: 
"Gun Hellsvik är faktiskt en av mina 
idoler på riktigt." Vem han skulle 
vilja parodiera? "Äh, det flnns inga 
personligheter i politiken i Lund. Det 
vore s vån att göra Claes Göran Jöns
son fånigare än vad han är i verklig
heten." 

Ja, ungefär sån är stilen, och man 
undrar vilka ärr redaktionsledningen 
bär på efter sin tid på Arbetet. Men 
kanske är det lättare att få annonser 
med sådana formuleringar. Annons· 
bristen hartvingatfram det nedskur
na formatet (nu A4) och den långa 
luckan i utgivningen, meddelar re
daktionen. 

Jo, sånt är livet och inte ska väl vi 
sätta oss till doms över marknads
krafterna. Visst skulle Lund behöva 
något mer än Veckobladet och Syrl
svenskans lundasida, och det känns 
lite trist att säga det, men vi skulle 
inte sörja ellerbli förvånade om nästa 
nummer kommer i höst och då i A5. 

Lucifer 

POSTTIDNING 

Rätt ska vara rätt! 
I VB :s förra nr refererades l maj
firandetdärdet påstås att Vänster
partiets demonstration i år var 
"hundra fårre än förra året". På 
stortorgetmeddelade den alldeles 
utmärkta speakern Gunlög Sten
felt med sådan glädje att vi varit 
drygt 700 att man tog för givet att 
vi varit flera än 1990. 

Många minns nog fortfarande 
att vi var 700 i fjor, men när VB 
kommer med ett så osannolikt 
påstående tvingas man gå till käl
loma. En sådan är VB nr 16 från 
1990 där det skrivs att "VPK:s 
demonstration samlade 700, so
cialdemokraternas 450 ochr:arnas 
90. Alla andra uppgifter är orikti
ga." 

Frågan är om VB har oreda i 
arkivet och därigenom blandat 
samman fjorårets med något an
nat år. Det vore i så fall illa och 
inte särskilt korrekt mot alla dem 
som gick med i tåget och som såg 
till att årets demonstration faktiskt 
var större än fjorårets. 

"Rätt ska vara rätt" 

KOMPOL sammanträder månd 20 .5 kl 
19.15. Vi behandlar valprogrammet. De 
som inte kan komma men som ska 
lämna förslag bör skriva ner dem och 
skicka dem till partilokalen : Vänsterpar· 
tiet, Kompoi,Bredg. 28. 222 21 Lund . 

HANNAS FLÄKT Må 20.5 rep 16.30 
rytmövningar (Yemanya) med Lena . 
17.30-18.30 repetition inför 1 juni . 

RÖDA KAPELLET Lö 18.5 samling 
Mårtenstorget 10.45 (prick!) för spel
ning11-12, torgmöte för Vp . Rep: 39, 
84:2,166,170 ,224,227,231,232,238. 
Månd 20.518.45 Rep på Palaestrainför 
spelningar 26/5, 1/6 o. 8/6. Se utskick. 

VECKOBLADET 
Detta nummer gjordes av Lars Borg. 
ström och Gunnar Sandin . 

m 
Kontaktredaktör för nästa nummer 
Gunnar Sandin, tel 135899. 
Vid utebliven tidning ring Rune Liljekvist 
138213 el. 115069 
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