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Var vänsterns väljare valde v 

Siffrorna anger antalet v-röster i 
varje distrikt i årets kommunfull
mäktigeval (inom parentes 1988 
årssiffror).Påklostergården (H4), 
Linera (R3), Värpinge (K8) och i 
Kulturkvadrantern (Dl) ökade v
rösterna, möjligen beror det på de 
nya bostäder som har byggts, dit 
vänsterns väljare har flyttat. 

_Störst andel har v på Ostra Torn 
(01) med 22.2 %. Tillsammans 

T1 

LUNDS KOMMUN 
Indelning i valkretsar och valdistrikt för 
kommundelen Lund 1991 

med miljöpartiets 17.5 % ger det 
40 % av rösterna ( 46 % 1988) I 
1979 års val hade vpk ensamt 34 
% av rösterna på Djingis Khan! 

V alet gav vänsterpartietoförän
drat 5 mandat i fullmäktige, med
an miljöpartiet nu bara har 6. Till
sammans med socialdemokrater
nas 18 färdennuvarandemajori
teten 29 mot de fyra borgerliga 
partiernas 36. Beroende på vilka 

konstellationer som kan tänkas 
samverka vid valet till nämnder, 
får v plats i 11- och 13-närnnder 
och kanske i några mindre också. 
En risk är att borgarna skär ner 
nämndernas storlek för att ute
stänga v och kanske m p. Men då 
tar vi strid. 

Thomas Schlyter 

På tiden 
• •• v1 gor 

nya 
misstag 

Vid vänsterpartiets 
partistyrelsesamman
träde förra fredagen 
drogs huvudlinjerna i 
vänsterpartiets valut
värdenog och efter
valsdebatt upp. 

I mer än fyra timmar 
diskuterade partisty
relse- och riksdagsleda
möter vad som gatt fel i 
valet och hur man bäst 
skulle gå vidare. Rolf 
Nilson, som omvaldes 
till riksdagen för vän
sterpartiet, ger sin syn 
på debatten. 

Gunnar Ågren var verkställande 
utskottets röst . Han gav pressen 
en hel del av skulden för vänster
partiets misslyckande och konsta
terade att vi fått huka oss för anti
kampanjer, främst efter kommu
nistkuppen i Sovjet. Han såg 
emellertid inte hur vi själv öppnat 
oss för denkritiken genom att inte 
ge klara besked om partietskarak
tär och genom den s åkallade vän
stersamverkan. Om denna sa han 
bara, att den inte var bred nog och 
att den inte gav någon utdelning. 
Det har varit svårt att hålla entu
siasmen uppehela valrörelsenoch 
våra alltför få medlemmar har fått 
slita hårt. 

Påskynda nytt program 
De lärdomar som verkställande 
utskottet har dragit är att: 

Programdiskussionen måste på
skyndas. Vi klarar inte att leva 
med den nuvarande osäkerheten 
mycket längre. 

Vi måste ta nya tag och utveckla 
vänstern och vänsterpartiet till ett 
brett demokratiskt parti. 

Samarbetet inom arbetarrörel
sen måste förbättras och vi bör 
inleda ett generöst samarbete med 
miljöpartiet. 

Forts sidan 3 



~KOMMENTAR 
Kulturnatten 
Jesus kom oanmäld 
I kulturnattens vimmel mötte vi 
en f d lundabo, numera chef för en 
konsthall i Malmö. Han verkade 
förtjust. "Kulturlivet är yvigare i 
Lund än i Malmö", sa han. 

I alla fall demonstrerade årets 
natt ett mycket vidsynt kultur be
grepp, inte minst i stadens hjärta 
på S tortorg et. Korv är kultur, lik
som bakad potatis och grillspett. 
Skarn den som tänker illa därom, 
och de många tusentals nattflanö
rerna behövernaturligtvis en bit i 
magen,förutomdetärtrevligtmed 
den festivalsstämning som den 
improviserade gatumaten ger. Här 
har Lund ärtnu mycket att lära av 
Malmö. 

scouting är tydligen kultur, att 
döma av det läger som var upp
byggt i torgets nordvästra hörn. 
Och i så fall får man väl i sin 
liberala vidsyn ge kulturstämpel 
även åt det som "Kristet Center 
Syd" sysslade med, även om 
många harsvårt för en amerikani
seract evangelisation som direkt 
påminner om Livets Ord. Gick 
man efter ljudvolymenkundeman 
få uppfattningen att detta varnat
tens tyngsta och mest centrala 
kulturinslag. 

Kulturnatten blev återensucce, 
tack vare det fma vädret men också 
på grund av den etablerade tradi
tionen som garanterar en massa 
besökare, där nog många skulle 
komma även om det regnade. 
Institutioner och föreningar visar 
sina konster och får en tacksam 
publik, även om det ofta tär på 
kassan eftersom publiken förvän
tarsej att detmestaska vara gratis. 

Malmö har fått sin Festival och 
Lund sin Kulturnatt, båda lycka
de. Men det finns skillnader utö
ver innehållet. Malmö kommun 
satsar en massa pengar och all
märrna resurser. Lund däremot 
visar upp sin sämsta och snålaste 
sida. 

Vi har sagt det förr men det 
måste upprepas: de många besö
karna skulle förtjäna att kommu
nen ordnade lämpliga kulturella 
masspektakel: utekonserter med 

trehundramarmaorkester eller kul
turellakarnevalståg eller högklas
siga filmer på jätteduk vid Mår
tenstorget Därtill några pärlor av 
hög kvalitet, för att locka även 
fjärran besökare och ge glans åt 
helheten. 

I ställethar kommunen minskat 
sittengagemangjämfört med tidi
gare år. Inte mycket till uppsökan
de verksamhet för att få med nya 
arrangörer, inget försök till tema, 
en småslarvigtredigerad katalog. 
Inget informationsstånd på stor
torget där man kunde köpakatalo
gen - och den som frågade efter 
den i Pressbyrån, frågade förgä
ves. Det äringen uppbygglig tanke 
att de rödgröna har haft majoritet
sansvar för kulturpolitiken även i 
år. 

I år hade kanske de ansvariga 
tjänstemärmen en skön hemma
kväll framför teven. De hade fak
tiskt behövts på stan, t ex just på 
Stortorget. Där hade de vid pro
gramläggningen lagt ettomsorgs
fullt pussel med alla som ville 
utnyttja torgytan och luftrummet. 
På papperet såg det ut att gå- t o 
m akustiska gitarrer skulle kurrna 
göra sej hörda vid vissa tidpunk
ter. 

Men så brakade det glada bud
skapet om Jesus loss med många 
tusen watt. Oanmälda hade hans 
lärjungar kört upp sin stora buss . 
V arrmäktiga arrangörer vände sej 
till polisen, den enda myndighet 
som fanns inom räckhåll. Men 
förgäves . Vi tror säkert att Sixten 
Månssons marmar kan stava till 
kultur, och några är kanske t o m 
intresserade av företeelsen. Däre
mottycksintehalästprograrnmet 
ochdärmed inte insett vådan av att 
ge tillstånd åt Kristet Center Syd 
att gå igång. För det gjorde de. 

Vi tycker att kommunen och 
dess tjänstemän ska ta ansvar för 
de kulturella krafter som de har 
släppt lösa. Men framför allt bör 
kommunen se till att Kulturnatten 
handlar om Kultur och inte allt
mer tenderar åt Allaktivitet. För 
det är de trots allt bättre på i Mal
mö. 

Villrådighet 
och bristande tilltro 
Vid årsskiftet var det nog många 
som precis som jag var inställda 
på v alframgång för vänsterpartiet. 
I stället har vi nu gjort vårt sämsta 
riksdagsval sedan 1968. Vi gick 
tillbaka med 1,3 proc från 5,8 i 
valet 1988 ti114,5 proc i år, och vi 
klarade oss med nöd och näppe att 
åka ur riksdagen. 

Resultatet ger oss en tidsfrist på 
tre år till nästa val för att analysera 
bakgrunden och dra fruktbara lär
domar för utformningen av väns
terpartiets framtida politik. 

Inbillning 
Det är naturligt att man som en 

försvarsreaktion på ett misslyck
ande söker förklaringar, eller rät
tare: bortförklaringar i sådant som 
man själv inte kan påverka. Men 

vi hamnar alldeles galet, om vi 
inbillar oss att det har funnits en 
stor sammansvärjning av journa
lister, som ansträngt sig för att 
driva vänsterpartiet ut ur riksda
gen. Den enda rimliga inställ
ningen till journalistiskt arbete är 
att tidrtings-, radio- och tevefolk, 
precis som all andra yrkes
människor, försöker göra ett så 
bra arbetet som möjligt. Att vi får 
den press vi förtjänar! 

Tyvärr har Lars Werner och 
partistyrelsens verkställande ut
skott använt sig av konspirations
förklaringen. Det är både dumt, 
och för att använda ett modernt 
uttryck, kontraproduktivt 

Hade inte myckat att säga 
Det finns helt naturliga förkla

ringar till att massmedia inte v ar 

särskilt intresserade av vänster
partiet: Vi var inte inblandade i 
regeringsfrågan, och valet hand
lade om vem som skulle regera 
Sverige. Ingen trodde heller på 
allvar att vi skulle falla ur riksda
gen, och därför var spekulationer 
om "kamrat 4 procent" inte moti
verade. Ointresse kan också för
klaras med att partiet inte hade 
mycket nytt i sak att säga i valrö
relsen. Våra centrala pressmed
delanden hade ofta karaktären av: 
"Hej, vi finns också!". 

J ag tror att bakgrunden till detta 
är en faktiskt existerande villrå
dighet. Vi vet inte riktigt hur vi 
ska gå vidaremed utvecklingen av 
politiken, och vi har ingen tilltro 
till våra gamla ideer. Villrådighe
ten är motiverad och kan utveck-

las till något bra. Det är däremot 
olyckligt att den förnyelse i tän
kande, som skulle komma efter 
kongressen har v ar i t så försiktig 
och gått så sakta. Försök till förny
else har också gått i fel riktning. 

Berördes inte 
Dethar funnits en känsla av o sår

barhet i partiet. De stora omvälv- · 
ningamai Östeuropahar skettsam
tidigt med att vi har legat högt i 
opinionsmätningarna. Därför har 
nog mänga blivit förvånade och 
tyckt att det varit omotiverat och 
orättvist att granska vår demokra
tiska trovärdighet efter kupp
försöket i Sovjet. 

Vi var inte osårbara, och parti
ledrtingen hade genom att upp
muntra till s.k oberoende kandi-

Forts nästa sida 



F orts från föregående sida 

dater på våra listor öppnat för 
"Grassmanaffåren" i Stockholm 
med avhoppen där, och "Kilden~ 
affären" i Göteborg. Min uppfan
rung är kristallklar: 

Det är massmedias skyldighet 
att Ifrå~asätta värJsterpartiets de
mokratiska trovärdighet, när vi till 
valbar plats nominerar en företrä
dare för ett parti, som inte bekän
ner sig till den par larnentariska 
demokratin. Massmedia gör det 
demokratiska renhållningsarbete, 
som vi inte klarat av själv. 

Motverkande flirt 
Tillbakagången var störst i stor

städerna, sedan minskade förlus
tema så att vi gick bäst i glesbygd. 
VärJstersamverkan var ett miss
lyckande. Det ledde inte till någon 
nettofrarngång. Vi fick en viss 
överströmning av väljare från So
cialistiska partiet, men den togs ut 
av ~örluster till SAP och miljö
partiet. En nödvändig lärdom av 
detta är att breddning måste ske i 
grön riktning, och att flirt med 
värJstersekter motverkar partiets 
utveckling. 

Vår förlust av förstagångsvälja
re fortsätter. Moderaterna, kds 
och ny demokrati har mutat in 
"ungdomsfrågor", som frihet, etik 
och Europa. Vär!stemharintekun
nat sätta emot. För egen del tror 
jag att vi måste öppna diskussio
nen i Europafrågan och inte på 
förhand uteslutamedlemskap som 
ett medel an nå sarnarbete i hela 
Europa. 

RolfNilsson 
(Inledning vid skånedistriktets 
möte i lördags) 

F orts från sid l 

På tiden 
Vi måste få en offensiv framto

ning, för värJstern har framtiden 
för sig! 

Verkställande utskottetkommer 
att ta fram ett offensivt dokument 
för diskussion i partiet. 

Distrikten hämmar? 
Det fanns klara markeringar från 
olika håll om att organisationen 
måste ses över och ekonomin 
saneras. Frågetecken sattes för 
partidistriktens framtida roll. Bo 
Leinerdal frågade om de inte är en 
hänunandefaktorochomdeegent
ligen behövs. Situationen kräver 
en effektiv, demokratisk organi
sation. 

Lars Bäckström betonade an vi 
förlorat mer än 20% och att förlu
sten berodde på brister i vår egen 
politik. Hanhade önskatmerdebatt 
om den ekonomiska politiken i 
valrörelsen, som för vår egen del 
skulle utgått från marknadseko
nomiska principer. I detta fickhan 
både stöd och mothugg. Vi får 
säken en "sista" plan-marknads
debatt framöver. 

Om den gröna och den röda krisen, 
och om den eventuellt gemensamma 
vägen ur den 
J ag har lästa många kommentarer 
om miljöpartiets dåliga valresul
tat och fall ur riksdagen. Nästan 
alla har handlat om att miljöfrå
gorna i inte har diskuterats i v alrö
relsen, vilketömsom harsagtsvara 
politikernas, ömsom massmedier
nas fel. Eller sälarnas, som inte 
likt 1988 villeläggasej och dö vid 
passande tidpUIIkt. Alternativthar 
man talat om bristen på Partileda
re. 

Endastett fåtal kommentatorer 
däribland faktiskt Per Gahrto~ 
(mp), harpekat på partiets grund
läggande problem. Nämligen att 
det har gått allmänt dåligt för den 
ekologiska rörelsen ute i omvärl
den under senare år. Bilden är 
något ojämn men de gröna har 
förlorat i flertalet val -mest dra
matiskt givetvis i sitt västtyska 
paradland. Grönt är inte inne, och 
så täta är de ideologiskaförbindel
serna mellan Sverige och övriga 
världen att sådant borde få ge
nomslag här. 

Vad den "gröna världskrisen" i 
sin turberorpåska jag inte speku
leraomhär. Vadjagvillfåfrarnär 
att den borde utgöra basen för 
miljöpartiets självprövning. För en 
sådan måste ju varje parti som 
förlorar ett val ägna sej åt. 

Tydligare hos v 
Saken är något tydligare när det 
gäller en arman av valets förlora
re, vänsterpartiet. Vissthardet an
tytts larviga saker om centraldiri
gerade massmediekomplotter, 
men det har också furmi ts en insikt 
om partietharpåverkats av världs
händelserna. Och det är ingen li
ten händelse att hela det socialisti
ska världssystemet brakar sarn
man inom loppet av en svensk val
period. 

Vad de gröna i alla länder har 
försökt hävda att den gamla 
höger-värJster-skalan är ute och 
att de nu är helt andra dimensioner 

Polemik 
Annika Åhnberg konstaterade att 
allmänheten inte upptäckt att vi 
har konkreta alternativ, eller så 
har de upptäckt att vi inte har kon
kreta alternativ. Hon ansåg att vi 
dessutom en gång för alla måste 
bestämma oss om vi skall vara ett 
kommunistiskt parti eller ett brett 
vänsterparti. Det går inte att vara 
både och! Detta sa hon i polemik 
bl a mot Karl-Erik Persson från 
Närke, som i en intervju i Flarn
man talat om att bygga ett kom
munistiskpaniochmotLarsOhly, 
som känslosamt bekändes sig till 
kommunismen. 

Samverkan misslyckande 
Det varmånga som var förbarma-

som gäller. Valresultatet behöver 
inte negera den teorin. Man kan 
h~_vda att v.?Jjarna aktivt har tagit 
stallning for en traditionell till
växt och mot den gröna stånd
pUIIkten, eftersom de inte vill ac
ceptera de materiella uppoffring
~ SOIJ1 den innebär. Men utslaget 
mnebar att det i alla fall är den 
gamla skalan som fortfarande har 
störst intresse. Och på den har det 
varit en stark förskjutning höge
rot. VärJsterpartiet ingår i en all
män röd kris, en klen tröst men 
dock. 

Men vär!sterpartietharju utmå
la.tsej självtsom ettrödgrönt parti, 
for VIlket miljön är en av de verk
ligt centrala frågorna. Bilden är 
i~te fel. Ser man på värJsterpar
tiets kommunala initiativ (motio
ner, interpellationer mm) en rad 
komm'-!Tier, vilketjag nyligen har 
gjOrt, fmner man att mer än hälf
tenhandlarom miljö. Såomnude 
gröna ideema inte längre är så 
populära så drabbar även detta 
vär!sterpaniet. Detsitteri ett skruv
städ. 

En av de statistiska eftervalsa
na.lys~ma visar att miljöpartiet i 
pnncip har tappat sina borgerligt 
smnade väljare från 1988. De har 

de på Bo Hammar m fl för deras 
inhopp i valrörelsen och man an
vände en hel del hårda ord . 

Jag tog upp värJstersamverkan 
som ett misslyckande och som ett 
hinder för utveckling av vänster
partiet till ett brett demokratiskt 
parti. Jag betonade också att eko
nomin måste saneras och organi
sationen måste bantas, och att 
locketmåste av vår Europadebatt 
Vår inställning är obegriplig, 
främst för unga männirtskor! 

Europapolitiken 
Vi hade en kondiskussion om Eu
ropapolitiken, som innehöll öpp
ningar. Gudrun Schyman sa bl a 
att det inte är frågan om medlem
skap eller ej som är viktig utan 
möjligheten att utveckla eller för
svara värden som vi anser viktiga. 

gått till m eller fp. Det betyder att 
demp-anhängare som fmns kvar 
är vänstersinnade. 

Detta är alltså läget. De gröna och 
derödaideemahardrabbats av in
ternationella kriser (som det lär 
finnas ideologiska samband mel
lan). Dessa ideers främsta sven
ska företrädare, dvs miljöpartiet 
ochcenternrespektive vänsterpar
tiet och socialdemokraterna, har 
förlorat i valet. 

En reaktion kan v ara att icteema 
varit fel. Den reaktionen finns 
förvisso på den röda sidan. Social
demokratin är på väg högerutmen 
det är också vär!sterpartiet, som 
överger centrala ideer i ännu snab
bare takt. På den gröna sidan finns 
det tydliga "realistiska" och "fun
damentalistiska" läger i både cen
tern och miljöpartiet, och det är 
för dagen oklart vem som kom
mer att segra. 

Hur ska då vänsterpartiet och 
miljöpartiet (som jag här främst 
intresserar me j för) komma ur sina 
kriser? Finns detrentav en gemen
sam väg? 

Spännande fortsättning i nästa 
nummer. 

Gunnar Sandin 

Billy Eriksson, partiets europase
kreterare, har däremot inget lärt 
ochkommer troligen aldrig att göra 
det! 

Partistyrelsen avvisade ett för
s.lag att flytta fram kongressen i 
tiden. Menman gav verkställande 
utskottet i uppdrag att ta fram ett 
offensivt dokument för förnyelse. 
Det har g,ått troll i begreppet, sa 
Gurmar Agren. "Vi måste utgå 
fråndet parti vi har ny och inse att 
förnyelse är en smärtsam process 
som kräver hårt arbete och bättre 
analyser!" 

Lennart Värmby sarakt ut: "Vi 
har gjon för många gamla miss
t~g. för många gånger. Det är på 
tiden att vi gör nya misstag!" 

RolfNi/son 
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KUL TUROFFENSIV 
var med i förnyelsen 
av vänsterpartiet! 
90-talets k-samhälle ·l kräver en 
ny kulturaktiv och kulturglad 
vänster! 
KUL TUROFFENSIV är en kurs 
arrangerad av vänsterpartiets cen
trala~ turutskott Vi hållertill på 
N,"ord1s~a folkhögskolan i Kung
alv och 1 Göteborg där vi gör flera 
studiebesök bl.. på två kultureve
nemang. 
~ULT~ROFFENSIV vänder sig 
till partrme~lemmaroch sympati
sorer med mtresse för kulturfrå
gor som vill delta i förnyelsen av 
väns terpartiets praktik. 
KUL TUROFFENsiV behandlar 
mycket praktiskt, men även teore
tiskt fyra teman: 
• Kultur i vår inre och utåtriktade 
verksamhet 
• Samarbetspartners i kulturfrågor 
• Kultur i vårt parlamentariska 
arbete 
• Kultur och programarbete 

Tid & plats Göteborg/Kungälv 
fredag 8/11 kl. 18.00- söndag 10/ 
Il kl. 16.00. 

Avvikande mening 
Jag ska be att få citera ledaren i 
förra veckans VB, undertecknad 
av styrelsen för Vänsterpartiet i 
Lund. Såhär börjar den: 
"V alet var ideologiskt, V alet stod 
mellan fria marknadskrafter och 
demokratisk offentlig sektor, mel
lan egoism och solidaritet. Valre
sultatet visar skrämmande tydligt 
att 80-talets satsa-på-dig-själv
ideologi har slagit igenom. Det är 
ute med solidaritet. Det syns av 
moderatemas framgång, framför 
allt bland ungdomar, av stödet till 
Ny Demokrati, KDS, Sjöbopar
titt och Kenneth Sandberg. Det 
syns på att de socialistiska partier
na går tillbaka. Det syns på att t o 
m Bengt Westerbergs svagamar
keringar om omsorg om gamla 
och om vård ansetts som alltför 
solidariskt." 

Jag vill inte bestrida att det går 
att beskriva valresultatet på det 
sätt som görs. Det går alldeles ut
märkt, det är formulär lA. Värl
den är åt helvete och valmanskå
ren är inte värdiga ett parti som 
vårt. Det kan man förvisso tycka 
ibland, men frågan är om det inte 
firms andra och mera fruktbara 
förhållningssätt. Här är ett alter
nativ: 
"V alet varoideologiskt. V alet stod 
mellan att markera sitt missnöje 
med politiker som säger ett och 

Anmälan hos partikansliet senast 
måndag 21 oktober! 
Kungsgatan84, 11227 Stockholm, 
te! 08-654 08 20. 
Kursavgift inklusiveresakr700:-

KULTUROFFENsiV blir effek
tivast om alla distrikt/partiföre
ningar sänder mirist två deltagare 
som sedan gemensamt startar 
KULTUROFFENsiV på hem
maplan! 
DU som är intresserad av att delta. 
KONT AKT A dittdistrikt/partifö
rening eller anmäl dig direkt. 

Mer detaljerad iriformation om 
KULTUROFFENsiV kan Du får 
från följande kulturutskottsmed
lemmar: Lars Faraga te!. 08-85 94 
24, arb. 08-16 30 79, ReneeFrang
eur te!. O 141-117 22 eller Lars 
Jakobsson arb. 031-61 11 63. 

Vällwmmen 
Kulturutslwttet 

•)kstårförkunskap,kommunika
tion och kultur 

elleratt 
ciP.•mn.kT:ni<:k offentlig ut
klädd myndighetsapparat Det är 
ute med partier som inte kan tala 
om sånt som människor bryr sig 
om och diskuterar, och då även 
skatter, sjukvård, och flyktingpo
litik. Det syns på moderatemas 
framgång, framför allt bland ung
domar, av stödet till Ny Demokra
ti, KDS, Sjöbopartiet och Ken
neth Sandberg. Det syns på att de 
socialistiska partierna, en gång 
radikala samhällsomstörtare men 
nu nöjda bevarare, går tillbaka. 
Socialdemokraternahar under 80-
talet övergivit sin politik och i 
gengäldövergavnumångaavdess 
väljare partiet. Det tragiska i årets 
val var att de enda alternativ de 
erbjöds var röstskolk eller miss
nöjesröstning på moderater och 
Ny Demokrati." 
Jag påstår inte att det är det slut

giltiga beskrivningssättet, mennär 
vi nu är i den här svåra branschen 
och uppenbarligen har gått på en 
bakstöt så tycker jag vi är skyldiga 
att försöka pröva andra tolk
ningsmöjligheter än de mest orto
doxa. 

Sten Henriksson 

Karin Blom 
Uardavägen D:85 

POSTTIDNING 

Mardrömmar i Kulturnatten 

Det roligaste under Kulturnatten 
var förstås att själv få spela tenor
sax i C af e Europa och att få bränna 
sig på fransk löksoppa när man 
skulle hälla upp den ur tvättgry
tan. 

Men sen var det också väldigt 
givande att lyssna på jazzgruppen 
Tu-Tu-Bapå Mejerietochsentpå 
nattkröken uppsöka Konsthallen 
och avnjuta John Helrnerssons 
Hardbopgrupp. 

Ettkulinarisktminne blevrökact 
makrill mellan två knäckebröds-

Vad nu 
vänster
partiet? 
Styrelsen kallar till medlemsmöte 
på stadsbibliotekets studiecirkel
rum torsdagen 3 oktober kll9.30. 
På dagordningen: 

Analys av valresultatet i Lund. 
Vadhar vi gjort braoch vad har vi 
gjort dåligt under mandatperioden 
och i valrörelsen? Hur ska vi ar
beta vidare? 

Analys av riksdagsvalet. Rolf 
Nilson rapporterar från partisty
relsen. 

Förnyelsen av partiet. Vad ska 
vi göra från Lund när det gäller 
programarbetet, dagspolitiken och 
partiledarfrågan? Hur agerar vi på 
partirådet 12-13 oktober? 

Även icke medlemmar är väl
komna! 

r· t. ,, \ '·: ' - ·, i 

skivor och mycket smör, som in
handlades utanförAriman. 

Men det bästa missade jag nog. 
Detvar Andrzej Ploskis framklipp
ning av folks mardrömmar i bi
bliotekets referensavdelning. 
Turligt nog kunde jag på månda
gen se lite av resultatet när jag 
kom till bibblan. Då var Andrzej i 
färd med att (som vanligt) skänka 
bort sina konstverk. Ett av dem 
som finns härintilL 

Finn 

8 tysta dagar " 
hade Röda Kapellet under mana
den före valet. Alla de övriga var 
man alltså ute på gatorna och tuta
de, vilket lär vara rekord i orke
sterns historia. 

HANNAS FLÄKT Sö 29/9 kl 17.30 
in strumentalrep. Palaestra. 

RÖDA KAPELLET Sö kl 18.45 rep p!l 
Palaestra . Repertoar: Greifswaldpro· 
grammet 

KOMPOL träffas månd 30.9 kl 
19.15 på lokalen . Budget, KS
möte. 

VECKOBLADET 
Detta nummer gjordes bl a av Lars 
Borgström m fl. 

m 
Kontaktredaktör för nästa nummer 
Gunnar Sandin, tel 135899. 
Vid utebliven tidning ring Rune Li iJekvJst 
138213 el. 11 5069 
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