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Vitbok om östkontakter 

- Viktigt kartlägga 
även oppositionen 
Inför vpks kongress i maj 1990 skrev Ulf Nymark en 
motion om att dokumentera partiets kontakter med de 
"realsocialistiska" regimerna. Motionen tillstyrktes av par
tiföreningen ~Lund och antogs även av kongressen, som ju 
också beslöt om namnbytet till vänsterpartiet. I miss
tröstan om partiets förnyelse och med nedläggningen av Ny 
Dag som konkret anledning gick Ulf N ymark ändå ur, även 
om han har fortsatt att fullgöra sitt uppdrag som kommun
fullmäktig. Nu har han kommit med i den grupp som ska 
skriva en "vitbok" enligt motionens krav! 

Vägen dit har inte varit allde
les rak. 

- Mer rätt än jag 
Som VB tidigare rapporterat 
fanns Ulf inte med bland de först 
föreslagna utredarna, men parti
styrelsen tog intryck av argumen
tet att motionens upphovsman 
borde tillfrågas. Den 10 augusti 
var det så dags att bestämma 
gruppens slutliga sammansätt
ning. Modellen blev en trio av 
vänstersinnade fackhistoriker 
och två sekreterare. De förra är 
Sven-Eric Liedman, renomme
rad idehistoriker från Göteborg 
med ett förflutet i Lund, Lars
Arne Norborg, som för VB s läsa
re kanske är mest känd som lun
densiskkommunalpolitiker, samt 
uppsalahistorikern Bengt Schill
lerquist 

Den ena av sekreterama är 
vänsterpartiets internationella 
sekreterareMaudSundqvist Om 
det andra namnet blev det dis
kussion. Ett par personer i den 
högsta partiledningen anmälde 
tvekan inför Ulf Nymark: var 
han inte alltför kontroversiell 
efter sina skarpa inlägg i diverse 
debatter? 

I det läget fick han stöd från 
oväntat håll. Bitte Engzell och 
Lars O hl y har båda förut gjort sej 
kända för "traditionalistiska" 
ståndpunkter, men förordade nu 
Ulf. "I meningsutbytena mellan 
UlfNymarkochmej har han haft 
mer rätt än jag", sa Lars Ohly 
bland annat. 

Formar själv program 
Partistyrelsen var också mycket 
no g a med att inte anta något som 
kunde uppfattas som direktiv för 
gruppen, annat än att den ska 
avgeenrapportsomkandiskute
ras inför 1993 års kongress. Grup
pen ska hålla ett första samman
träde efter v alet, s j älv utforma ett 
arbetsprogram och lägga förslag 
till budget 

Till dess finns inte mycket 
konkret att säga. Det är t ex oklart 
om den ska begränsa sej till en 
sammanställning av tillgängligt, 
publicerat material eller bedriva 
omfattande arkivforskning. Det 
har bl a talats om det numera 
Öppnade Kominternarkivet 
Moskva. 

- Sitter kuppmakarna kvar i 
Kreml är det inte troligt att Kom
intemarkivet förblir tillgängligt, 
säger Ulf Nymark. 

Hårda törnar 
Men han tycker ändå inte att den 
typen av arkivforskning är sär
skilt viktig i sammanhanget. 

- Partiets kontakter är ju re
dan väl belagda av forskningen. 
Vad som främst behövs är en 
sammanställning och en värde
ring. 

Vad Ulf Nymark saknar hit
tills är en redovisning av det som 
han själv och många i Lund har 
varit representanter för, nämli
genoppositionen bland partimed
lemmarna mot de realsocialisti
ska kontakterna. Det är en oppo
sition som gjort sej hörd i tid
ningsdebatter och på kongres
serna. Där har den stundom fått 
hårda törnar och flera av partiets 
centrala fimktionärer har besökt 
organisationen i Lund och för 
partienhetens skull bett den att 
mildra sin hållning. 

Partiets östkontakter ventile
ras även i den pågående valrörel
sen. Det är inte särskilt troligt att 
den kommande vitboken gör 
särskilt starkt intryck på partiets 
kritiker, men det är inte i första 
hand för dem som den kommer 
till. Det är vänsterpartiets med
lemmar och sympatisörer som 
behöver ett klarläggande av en 
historia som inte alltid har varit 
så vacker. 

Gr 

Miljöpartiet 
i Lund har gjort en sammanställ
ning av sinakommunala initiativ 
under den gångna valperioden, 
och av hur de andra partierna har 
ställt sej till dem. Av 42 initiativ 
handlar hela 40 om miljön. i vid 
mening. Lite väl stor slagsida, 
kan man tycka, för ett parti med 
allmänpolitiska ambitioner, men 
har man en hjärtefråga så har 
man. 

Vad har då de andra partierna 
tyckt? Det visar sej inte oväntat 
att det är från vänsterpartiet som 
man har fått flest instänunanden. 
Sen kommer ingenting och sen 
kommer centern. I botten ligger, 
lika lite oväntat, moderaterna. 

Det finns alltså en fast grund 
för ett fortsatt rödgrönt samarbe
te i Lund, åtminstone mellan två 
partier. 

Om Baltikum, 
kuppmakarna i Moskva mm höll 
RolfLNilson(v) ettpar utmärk
ta appelltal på måndag och tis
dag. Vi hade tänktpubliceradem 
men den politiska utvecklingen 
kom i vägen. Så kan det gå. , 

I Moskva 
befinner sej för tillfället Vecko-

. bladets kassör, Göran Persson. 
Y i hopPas kunna göra en utförlig 
mterVJU med honom i nästa 
nummer. 



~KOMMENTAR 
Tetra Pak 
Svenska löntagare tjänar mindre 
än sina kolleger i viktigare indu
striländer, inklusive de nordiska, 
visar en rapport från Närings
livets ekonomifakta som redovi
sades i onsdagens tidningar. Att 
vi halkat efter när det gäller net
tolönerna efter skatt är ett nume- , 
raetableratochkäntfaktum,men 
mindre bekant är att även brutto
lönerna ligger lägre för stora 
grupper. Och därmed företagens 
totala lönekostnader. 

Detta, och inte Bertil Hagmans 
eventuella hemlängtan, torde 
vara det avgörande skälet till att 
Tetra Pak flyttar hem sitt huvud
kontor efter utflykten till Lau
sanne. 

I Lund och Sverige har den 
storaglädjen brutit ut. statsmini
ster Carlsson har fått mycketgod 
draghjälp i valrörelsen och kom
munalrådet Andow (s) strålar 
ihopmed oppositionsrådet Hells
vik (m). Och visst är saken trev
lig för oss som tror på Lund och 
gärna ser att staden växer. Det 
gör som bekant inte alla inom 
vänsterpartiet, men som Roland 
Andersson (v) konstaterar står 
det i programmen att företag som 
redan är etablerade i Lund ska 
tillåtas expandera. Och Tetra Pak 
har funnits här sen 1950-talet. 

Företaget växte snabbt redan 
från början, inte minst fysiskt 
Från en karta som man gjorde i 
börjanav 1960-taletminnsvihur 
hela triangeln fram till motor
vägen utpekades som expansion
sområde, och man hade uppen
barligen option på W admarks 
gamla domäner. Men under det 
följande decenniet försvagades 
optimismen och man sålde av in
dustrimark vid Landerigränden, 
bl a till en lokalt känd motor
cykelfiJllla. När man sedan kom 
iniennytillväxtfasblevdetnöd
vändigt att kasta blickarna över 
E66, och det är tydligen där som 
det nya huvudkontoret ska byg
gas. 

Inget fel i detta, i och för sej. 
Men det har som bekant stått 
strid kring passagen under mo
torvägen. För de företagsintema 

kontakterna räcker det med den 
befintliga tunneln för lokal trafik 
har vänsterpartiet och majorite
ten tyckt, men Tetra Paks an
ställda och företagsledningen har 
tidvis rasat och den senare hota
de ett slag t o m att flytta bort 
företaget från Lund till en bil
vänligare kommun. Man ville 
nämligen ha en fullvuxen biltun
nel för att bl a göra arbetsresorna 
ännu kortare och bekvämare för 
de många tjänstemän som sitter i 
villor ute i de östra kommun
delarna. En sådan allmän bilväg 
skulle dock leda till oönskad bil
trafik i sydöstra Lund, och det är 
därför som politikernahittills har 
stått emot. 

Frågan är: kommer de ~tt göra 
det fortfarande? Argumentenmot 
biltunneln är minst lika starka 
som tidigare men Tetra Pak har 
haft en stark förhandlingsposi
tion inför återflyttningen, och 
Larry Andow har tidigare visat 
sej mjuk i ryggen inför liknande 
krav- vi tänker på Västra ringen 
och landshövdingens interven
tion. 

Direktör llagman riktar fler 
önskemål till kommunen. Han 
vill ha bättre kontakt med flyg
platserna. Med tanke på limousi
nemas redan nu korta körtider 
till Sturup och (över bron) till 
Copenhagen Airport .~drar vi 
vad han kan mena. Ar det en 
helikopterlinje, som det för nå
gra år sen talades om för Ideons 
del? Och var det tänkt att kom
munens skulle gå in med subven
tioner? 

Samma fråga kan ställas inför 
hans önskan om ett upprustat 
Grand. Hade de andra partierna 
från början hörsammat vänster
partiets förslag hade hotellet varit 
sålt nu och upprustningen ingen 
kommunal fråga, men som be
kant fick man inte ändan ur vag
nen förrän luften började gå ur 
fastighetskon junkturen. Kornmer 
detstormrika Tetra Pak att tvinga 
fram en ny kommunal storsats
ning. I så fall kan meddelas att 
vänsterpartiet har soppgrytan 
kvarefter 1981 årsuppmärksam
made protestaktion. 

Till sist: 220 nya topptjänste
män i Lund lär innebära åtmin
stone 200 borgerliga röster. Det 
blir svårt för de radikala krafter
na att återta den kommunala 
makten i 1994 års val. 

T eJradire~;;,enHa;-,:m~as pd bilden av Andow och H ellsvik: 
En represenlanl för ett av smJpartierna försöker protestera. 

POLITIK 
är att vilja 
"V ad blev det av våra löften från 
1988?" frågar sig socialdemo- , 
kratema i Lund i inledningen till 
sitt punktprogram inför v alet Ja, 
det är kanske en lämplig fråga så 
har i valperiodens elfte timma. I 
ett till omfånget, och tyvärr ock
så till innehållet, tunt häfte räk
nar man upp lite av det man har 
lyckats driva igenom. Att alltinte 
har blivit riktigt bra får nog anses 
bero på de andra partierna eft~- . 
som man inte har haft egen majO
ritet i kommunen. 

"Nu går vi vidare-med ansvar 

för ekonomin", utropar man i nä
sta rubrik. Om detta skall tolkas 
som en förändrad inställning 
under den kommande valperio
den eller inte framgår fnte men 
man vill vara försiktig med att 
föreslå utgifter som höjer drifts
kostnaderna. Trotsdettakommer 
en hel del att göras om social
demokraterna får makten under 
de kommande tre åren. 

"Det här vill vi göra" Vi saxar 
lite ur de olika punkterna: "Rusta 
upp ... , Förbättra ... , Utveckla ... , 
Ge ökat stöd .. . , Restaurera ... , 
Förverkliga ... , Förbättra ... , 
Skapa ... , Erbjuda ... ,Satsa .. . , 
Fördela ... , Stärk ... " Ackja vem 
vill inte allt detta vackra. Ingen 
vill väl Rustaner ... , Försämra . .. , 
Dra undan ... , Låta förfalla ... osv. 

På måndag inleder Röda Kapellet sin politiska gaturnusik. Med s!ng! 
Här är en av de nyskrivna texterna. T ex denna: 

Kanske är det för jag är lunna bo 
Vi vill naturligtvis också bringa en hyllning till vår hemstad. Vi tänker 
då inte neka oss nånting utan riktigt frossa i hur bra Lurid är. Melodin 
har vi tagit från den kända engelska Music Hall-melodin Maybe it' s 
because /'m a Londoner och det passar ju bra eftersom den senaste 
forskningen har kommit fram till att London egentligen grundlades 
och faktiskt också fick sitt namn av lundabor. 

Lund är ofta regnigt, kallt och ganska trist 
därom kan väl alla hålla med 
Ändå vilar över staden något visst 
fins det nån som kan förklara det? 

Kanske är det för att jag är lunnabo 
som jag gillar denna ort 
Klostergatan, Lundagård och Smörlyckan 
det är nycklama till mitt hjärtas port 
Andra kan få älska Paris och Rom 
men vad är det att ha? 
Kanske är det för att jag är lunnabo 
som jag gillar stan så bra 

Lundaborgama är snåla och pompösa 
vana att bestämma som dom vill 
vamligt folk är mer generösa 
tänk vad Lund kan bli den dag vi bjuder till 

Kanske för att jag är lunnabo .. . 

Dimman kommer åter i november 
blåsten sliter snart i varje hår 
men om vi den femtonde september 
röstar vänster går vi mot en vår 

Kanske för att jag är lunnabo .. . 



Unge~nvandringen (2) 
Våra vandrarehadekommit fram 
till byn Tenyö och där övernattat 
i tält. På ömmande fötter tar de 
sig ner till pumpen vid kyrkgår
denförenstillamorgontvagning . 
Andra dagens vandring kan bör
ja. 

Förstasträckanblirintesålång. 
En by med affär och cafeteria 
ligger ett par kilometer bort. Vi 
dricker morgonöl och cafeföre
ståndaren riggar upp en dusch 
för sina gäster. Pojkarna får 
plockahallon i trädgården.En tös 
blirrädd för en spindel på utedas
set. 

I dennadel av Ungernmöter vi 
en levande landsbygd, prydliga 
hus och välskötta trädgårdar. 
Traktorern;~. samsas med arbets
hästar, som körs av de äldre. 
Ungdomarna har ännu inte flytt 
landsbygden. Ungerska lands
bygden kunde vara en idyll om 
det inte fanns så mycket skällan
de bandhundaröverallt Ett band
hundsförbud i kombination med 
hög hundskatt vore därför en an
gelägen reform här. 

Denna dag går vi nästan vilse 
i en skog och hamnar vid ett till
fålie i ett kraftigt brännässelsnår. 
Vi ser storkar. Vid dags ände blir 
vi erbjudna att tälta på en tomt 
bara vi inte förstör nyplanterade 
granplantor. Vi får köpa färska 
ägg och ettmycket fett och starkt 
saltat köttstycke. Vår värdinna 
tvättar och lägger håret på da
merna. En av gruppens medlem
mar skenmorrar och lyckas få liv 
på byns alla hundar innan solen 
defmitivt går ner över Bakony
szentlåszl6. 

8ei der ersten Bergpartic crwm t ~ich die grolk Mappe 
beim 

Nästa dag blir varm. Vi börjar 
med att gå 12meter till närmsta 
cafe för att dricka kall öl. Sedan 
går vi ganska långt genom en 
skog och över vackra fält med 
vallmo och många andra blom
moriskiftande får ger. Kemijord
brukethar inte slagit igenomhel t, 
tycks det Vi stöter på en borg 
och pojkarna klättrar omkring på 
de branta murarna. Ett blixtovä
der bryter ut när vi är där uppe. 
Kvällen blir lite ansträngande, 
för vi har styrt kosan mot ett tu
risthotell som visade sig vara 

övergivet. Inte ens dricksvatten 
fannsattfå. Vi hämnadespåung
erska turistföreningen genom att 
tälta intill en skylt som angav 
tältför bud. Så gick det till i Geza
haza! 

Under vandringen dagen där
på nådde vi fram till byn Na
gyesztergar där många talade 
tyska En man som gick på en 
äng och slog sa sig ha tillhört 
Waffen-SS. En annan tysktalan
de gentleman visade upp en jät
testor ko. 

Sen går vi vidare till staden 

Abrutschcn und nachfolgendcm Gc röll ungcmci.a 
prakrisch . 

Zirc där vi äter en brakmiddag, 
som med vin och allt kostar ung
efår 60 svenska kronor. Restau
rangen fungerar tydligensom ser
vitörskola för vi ser en uppvis
ning i "ung servitör som går med 
bricka med tre flaskor utmed 
brant trappa". Sen åker vi fak
tiskt tåg till Veszprem och tar in 
på hotell för vi är alla ganska 
smutsiga och J. har fått ta bort en 
massa fästingar med sitt specia
linstrument på några av oss. 

Morgonen därpå går vi in till 
köpcentrum för att studera det 
ungerska konsumtionssamhället 
Jo, det är ganska gott om varor. 
Priserna på fabricerade produk
ter ex joggingskor ligger i nivå 
med de svenska, dvs dyrt för 
ungrama själva. Men mat och 
dryck och annat som passar 
magen ärrnyckelbilligt Vadsägs 
om kaffe med tre läckra bakelser 
för 5 kronor? 

Efter detta gör vi en tuff van
dring utmed en motorväg och vi 
är halvtihjältrötta när vi skymtar 
en stort vatten, framför oss. Det 
är förstås Balatonsjön, Ungerns 
semesterparadis, ditmånga skan
dinaver och tyskar söker sig, för 
att njuta av det rena, varma bad
vattnetMen turisternaplägarinte 
komma till fots som vi utan i 
husvagnar av respektabel stor
lek. 

CampingenAls6örsditvikom
mitliknarmestettnöjesfålt,men 
vi är för utmattade för att ha skoj 
och ens bada I stället slafar vi in 
i våra tält. 

Finn 

Äntligen -sopsortering! 
Det börjar nu bli rätt länge sen 
som renhållningsstyrelsen beslöt 
att börja med sopsortering även i 
Lund. Det börjar bli på tiden, för 
åtskilliga kommuner har hunnit 
före. Det är inte så få miljömed
vetna lundabor som har hört av 
sej och undrat 

Svaret är en smula pinsamt, 
minst sagt. Ända sedan förra 
hösten finns nämligen ett antal 
trefacksbehållare inköpta och 
uppställda pArenhållningsverkets 
gård. 

Varför i helsike har de då inte 
placerats ut, har Thomas Schly
ter undrat. Och fått svaret: det 
behövs byggnadslov, och stads
arkitektkontorethar haft viktiga
re saker förse j. Sålundaborna får 
fortsätta att blanda sina sopor 
huller om buller. 

Det verkar som varken ren
hållningsverket eller stadsarki
tekten är särskilt angelägna att få 
ut behållarna. För renhållnings-

verket, som borde peka ut önsk
ade uppställningsplatser, blir det 
förstås en extra kostnad i sam
band med tömningen. (En av VB s 
redaktionsmedlemmar vet f ö be
rätta att det är si och så med töm
ningen av hushållets returpap
perscontainer, för vilken man 
betalar 125 kr om året) 

Nu har i alla fall renhållnings
styrelsens ordförande, Ulla Hen
riksson (v), tryckt på och kontak
tatdetrotelansvarigakommunal
rådet, Larry Andow (s). Och det 
ser ut att ge resultat Larry har 
hetsat stadsarkitekten Staf, som 
nu säger att det kanske inte be
hövs bygglov för en utplacering 
på prov. 

Så vi får hoppas att trefacksbe
hållarna kommer ut före valet 
Det vore ju inte så bra om de 
kommer ut efteråt och borgama 
får äran för sopsorteringens infö
rande - förutsatt att de vinner 
kommunalvalet 

Sensommaren 
har sina njutningar. En av dem är 
skräckblandad: den dagen då sko
lan börjar. Jag ryser när jag ser 
tonåringarna återigen stå där och . 
hänga på skolgården, men fylls 
sekunden efter av tillfårsikt: jag 
har ju faktiskt slutat skolan . 

J ag ftrade min frihet i år med att 
gå ut i kulturlandskapet Vi gick 
från B juv till Röstånga i måndags, 
en härlig dag på Söderåsens syd
västsluttningar. Komet stod gult 
och ännu ohugget, en och annan 
bonde skymtadeförbi mellan LRF-

skyltarna, men mest var det tomt 
och fritt "Granskog?" står det på 
skyltarna, tja varfårinte tänkaman 
generöst. Sommarstugorna sätter 
ens fantasi i rörelse med sina osan
nolika kombinationer av fönster
luckor och falskt korsvirke. 
V ad är lycka, frågar sig filosofen? 
En sensommarpromenad på skån
ska landsbygden i mitten av augus
ti, just när skolan har börjat, skul
le jag vilja svara. 

Lucifer 

DoRFPOLITIKER 
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A ng. 
pappers
korgar 
Chraugens illegala affischering 
har väckt vederbörlig uppmärk
samhet. Den aktualiserar ett ini
tiativ som Thomas Schlyter (s) 
tog i vintras om stadens nya 
papperskorgar. 

Det är så att renhållningsver
ket från Grythyttans Industrier 
har beställt ett antal papperskor
gar, klumpiga men rymliga. En 
kan beskådas vid Bantorgets 
nordvästra hörn. 

Thomas accepterar korgen i 
princip men har en viktig invänd
ning. Framsidan är nämligen helt 
slät och egentligen avsedd för 
reklam. Någon organiserad så
dan är emellertid inte aktuell i 
Lund - och därmed är det fritt 
fram för illegal affischering. 

Detat bör förhindras. Iden är 
då att göra framsidan ordentligt 
skrovlig. Thomas förslag är att 
man gjuter in Lunds stadsvapen i 
relief. Han har kontaktat firman 
som säger att detta är fullt möj
ligt, och att den mest praktiska 
lösningen är att kommunen leve
rerar ett gjutoriginal. Själv näm
ner Thomas den trärelief som 
finns på fullmäktiges talarstol. 
Annars kanske stadsarkitektkon
torets modellsnickare kan anli
tas. 

På gatukontoret är man myck
et positiv till förslaget. Förhopp
ningsvis får vi snart se de 150 
papperskorgama som det rör sej 
ommedsittupphöjdastadsvapen. 
Därmed bidrar man till att göra 
detta känt för befolkningen, ger 
ett anspråkslöst bidrag till sta
dens försköning och, som sagt, 
hindrar Chreugen och andra 
marodörer från att smeta ner vårt 
blickfält. 

De värsta är över 
I veckan som gått har vi överho
pats av valmaterial från såväl dy
namithögem som den glättade 
variant som kallas moderater. 

När nu det värsta är överståndet 
kan lundaborna lugnt sätta sig ner 
och vänta på information från 
vänstern. 

Vänstarpartiets valkommine har 
avvaktat med att distribuera parti
ets valmaterial till stormen lagt sig. 

Till posten går nu l 0000 försän
delser för distribution nästa vecka 
till centrala Lund och glesbygden. 

Du som har fårdigbladat mate
rial hemma uppmanas att lämna 
detta till valbyrån under lördagen. 
Valbyrån är öppen kilO- 13. 

Var så god och sitt 
Valbyrån behöverdinhjälp att sit
taav ettpass eller två. Ring till val
byrån tell23 123 och anmäl dig. 

Det bästa från 68 
dvs Röda Kapellet spelar upp till 
valdans på gator och torg fr o m 
nästa vecka. Måndagar, onsdagar 
17-18 ochlördagarll-12kommer 
lämpliga hörn på Lilla Fiskarega
tanoch annorstädes attljuda av po
litisk sång och musik. 

Den nödvändiga solidariteten 
är rubriken på ett seminarium som 
Vänsterpartiet anordnar lördag 7 
september kll5-19 i bibliotekets 
hörsal. Inbjudna talarekommer att 
lägga olika aspekter på solidarite
ten. Mer information nästa num
mer. 

Vänskapligt samtal om miljön 
planeras på Djingis Khan i början 
av september. Det är Vänsterpar
tiet som inbjudit miljöpartiet till en 
politisk vänskapsmatch om kom
munala frågor. Mer information 
nästa nummer. 

Valkommitten 

.&\t 
Ett bra förslag 
kom vänsterpartisten Rolf Nilson 
med i sitt tal fcirra lördagen på 
Botulsfplatsen. Han uppmanade 
dem som inte kan tänka sig rösta på 
vänsterpartiet att som alternativ 
lägga sin röst på miljöpartiet. 

MedtankepåRolfNilsonsposi
tiva inställning till EG, senast re
dovisad i förra VB, kan det, för 
vänsterpartistersom inte delar hans 
uppfattning, vara en mycket god 
ide. 

Rune Liljekvist 

POSTTIDNING 

Karin Blom 
Uarda vägen D:B5 
223 71 u d 

Björn Lindgren 
har lämnat den aktiv a partipoliti
ken, enligt vad han i förbigående 
meddelar i en insändare. Han har 
gjort sej känd som mångårig 
ordförande i lundasocialdemo
kraternas miljögrupp och inte 
minst aktiv i motståndet mot 
Öresundsbron, men även som 
opinionsbildaremotden svällan
de biltrafiken. Hans konkreta 
motiv för passiviseringen kän
ner vi inte, men det är inte svårt 
att se ett samband med det ak
tuella bro beslutet. Det är förståe-
ligt men samtidigt mycket be
klagligt att socialdemokraterna 
mister sina mest konsekventa 
miljökämpar. Stefan Edman är 
ett tidigare exempel på att den 
reaktionen inte är begränsad till 
Lund. 

-Kontakta 
tjänstemännen 
i kommunen, när ni t ex ska skri
va en motion eller ta ställning till 
ett ärende. De blir bara glada för 
de normalt inte bortskämda med 
att politikerna uppmärksammar 
dem. Genom dem får ni fakta så 
att ni kan framföra ordentligt un
derbyggda åsikter, och med så
dana kan ni vinna respekt och 
påverka besluten även om ni rep
resenterar -fullmäktiges minsta 
parti. 

Rådde Lennart Johansson från 
Kristianstad, i en person kom
munal tjänsteman och kommu
nalpolitiker, när vänsterpartiets 
kommunala kandidater i Skåne 
drogs samman på ett möte i Höör 
nu i helgen. Tre nya sådana kan
didater hade mött upp från Lund. 

Vi glömde nämna att det ansiden
de simhoppsfotot i förra numret 
hade tagits av Roger Niklewsld. 

. Bättre sänt 
än aldrig 
Ett kopia på ett brev har nått oss 
med posten. Det är ställt till stats
minister Ingvar Carlsson är en 
klagan på en indragen postbuss. 
Vi fick brevet i veckan och det 
skickades den 2 november 1990. 

För en gångs skull 
är vi lundabor avundsjuka på 
malmöborna. Vi tänker förstås 
på Festivalen. På gågatornas och 
torgens folkvimmel. Ochjärnför 
med vårt 1000-årsfrrande. Usch! 

Radio solidaritet 
sänder igen nu på måmndag 26 
augusti kl 17.30 (med repris 
22.00) med vänserpartiet bakom 
mikrofonerna. Det blir den sista 
sändningen före valet, så valfrå
gorna kommer att prägla sänd
ningen på 99,1 MHz. 

Samma klockslag nästa mån
dag presenterar Hyresgästföre
ningens lundaavdelning sitt bo
stadspolitiska program. 
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LÄGENHET ÖNSKAS BYTA 
Jag haren trea på Lilla Fiskarega
tan 6 och vill byta till en etta med 
trädgård. Brevsvar till Ylva Jo
hansson, Lilla Fiskaregatan 6, 222. 
23 Lund. 

HANNAS FLÄKT.Ingen rep25.8. 
Vi träffas 31.8 kl 9.15 vid stads
hqllen för spel om k 1 0.15. 
RÖDA KAPELLET. Vi hade en 
spelning med god fart och volym 
i tisdags! Härnäst far vi till 
Hanö.Fre 25.8 kl14.45 prick från 
Clemenstorget, om du inte har 
avtalat om annat. Ta med lakan 
(om du ska sova inne), ev STF
kort och notställ. Hemkomst sö 

· 27.8 om k kl16.30, dvs tidigare än 
som förut angetts. Ingen rep 
söndag kväll. Appellspelningar: 
må 26.8 kl 17 Botulfsplatsern, 
orkester 1' ti 27.8 kl 17 söderga
tan i Malmö orkester 2 (avresa 
Ciamenstorget 16.15), on 28.8 tid 
och plats som måndag. Spel tors
dag inställt. 

~VECKOBLADET 1· 

Detta nummer gjordes av Lars 
Bergström, Rune Liljakvist och 
Gunnar Sandin. 

KontaktredaklOr fOr nästa nummer 
Gunnar Sandin, tei 135899. 
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