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SAP avsnäser 
vänsterinvit 
"Styrelsen har diskuterat frågan . 
Svaret är nej." Så lyder det lako
niska svaret från Lunds social
demokrater på vänsterpartiets 
förs lag till gemensam mani
festa!ion mot den borgerlig a 
regenngen på första maj. 

På vänsterns årsmöte disku
terades förstama j. Detkom förslag 
omattengemensamdemonstration 
med socialdemokraterna. Som en 
följd av detta skrev vänsterpartiets 
styrelse nyligen ett brev till LO
sektionen, SAP och SSU om att 
inleda förutsättningslösa diskus
sioner omkring l maj. 

Kalla handen 
SAP svarade blankt nej, LO 
svarade inte alls och SSU var 
positiva. 

Vid ett samtal i veckan mellan 
företrädare för (v), Ung Vänster 
och SSUs ledning framkom attdet 
främst var LO-sektionen som 
motsatte sig en gemensam mani
festation. Manhade t.o .m. hotat att 
dra in sitt ekonomiska stöd till 
SAP på första maj om man 
samarbetade med vänstern! 

Något som uppenbarligen inte 
avskräckte SSU, som föreslog att 
de bägge partierna startade med 
var sin egen demonstration som 
slutade i ett gemensamt tåg till 
stadsparken där man höll en 
avslutande manifestation mot 
rasism och frärnlingsfientlighet. 

Vänsterpartiets representant 
beklagade att LO-sektionen visat 
sig så avvisande och tvi v lade på att 
man hade stöd "på golvet" för en 
sådan attityd . En gemensam 
n:arufesta.tion som huvudsakligen 
nktade s1g mot den borgerliga 
regeringensnedskärningspolitik på 
alla områden, karensdagarna och 
fördelningspolitiken, borde kunna 
appellera till människor som 
vanligtvis inte deltar i första
majfirandet. LO-sektionen kunde 
tänkas stå som arrangör för en 
sådan manifestation och de frågor 
som är kontroversiella borde man 
kunna enas om att tona ner. 

SSU beklagade SAPs snäva svar, 
i synnerhet i ljuset av ett beslut på 
deras årsmöte som gått i motsatt 
riktning och förordat ökat sam
arbete kring l maj.Man lovade 
också att verka för ett samarbete 
till nästa l maj . 

Sam/ivsred. 

Från Lund till Rio 
Det ser ut som om Lund kommer 
att representeras av två politiker på 
Unced, FN s stora miljökonferens i 
Rio de Janeiro nu i juni. Den ena är 
Fiona Björling (m p) och den andra 
Karin Svensson Smith (v). Båda 
har förberett insatsen genom att 
representera sina partier och arbeta 
i den nationalkommine av politiker 
och sakkunniga som har förberett 
Sveriges insatser och linje på kon
ferensen .. VB gjorde en intervju 
med Karm, som lokalt är vänster
partiets representant i miljö- & 
hälsoskyddsnärnnden. 
. -Detärdehotanderubbningama 
1 atmosfären, konkret ozonhålen 
och växthuseffekten, som diskute
ras mest inför Riokonferensen sä
ger Karin Svensson Smith. De s'tora 
miljöfrågorna är förvisso globala 
och ~ränslösa. Men det viktigaste 
Sver1ge kan göra är konkreta åtgär
der härhemma, sådant som visar att 
vi menar allvar och är beredda au ta 
även obehagliga konsekvenser. 

Får man döma av den National
rapport som kommitten har skrivit 
(men regeringen formellt ansvarar 
f?r) är det ~venska tillståndethygg
ligt och viljan god. Det redovisas 
hur vi har renat våra vatten, halv
erat användningen av fossila bräns
len för uppvärmning sedan 1970-
talets oljekris, infört principen att 
nedsmutsaren har ansvar för pro
duktemas miljöeffekter och satt upp 
hårda ~ormer för bl.a. bilavgaser. 

- V1sst. Rapporten har förbätt
rats under arbetets gång. Det har 
blandarmat tillkommit nya kvalifi
c~ra~e tjänstemän- den första upp- · 
sattnmgen var mest folk som hade 
blivit över efter utredningarna om 
jOrdbruksregleringen. Från de 
miljöaktivas håll vill vi ha en så 
radikal rapport som möjligt, som 
därmed förbinder den svenska re
g~ringen till miljöradikala ställ
nmgstaganden. 

- Kommitten tillkom under den 
förra regeringens tid och hade Bir
gitta Dahl som aktiv ordförande. 
Den nye ordföranden, Olof Johans
son, har inte visat samma energi 
och det gäller flera av de borgerliga 
ledl~Ill:öterna. Den nya regeringen 
tycks m te ha plats för mycket arma t 
än EG i sitt internationella tänkande 
och har hittills inte brytt sej så 
mycket om förberedelserna för Rio. 
Det firrns tecken på att man nu drar 
öronen åt sej och vill komma med 
nya riktlinjer, men det kan vara för 

sent, eftersom de diplomatiska 
slutförhandlingarna om de konven
tionstexter som ska antas pågår för 
fullt. 

-Innebär det att rapporten är bra 
nu? 

-Nej, jag är kritisk på åtskilliga 
punkter. Allvarligast är att det inte 
finns något resonemang om natur
resursernas användning . Tycker 
man att krav på global rättvisa och 
internationell politik är rättmätiga 
borde Sveriges resursuttag och mil
jöförstöring inte vara större än att 
andra skulle kunna ha samrna livs
stil. En svensk baby är ett 10-50 
gånger större hot mot jordens re
surser än en baby i Bangladesh. 

Men det är länder som Bangla
desh som i huvudsak drabbas om 
världshavet stiger till följd av 
växthuseffekten. Och i fokus för 
Riokonferensen står, förutom 
atrnosfårhoten, det miljöhot som 
befolkningstillväxten sägs utgöra. 

- Befolkningstillväxten är för-

visso . ett hot !fiOl en uthållig ut
vecklmg. Nat.10nalkommitten har 
föreslagit att Sverige ska fondera 
medel för utbildning av kvirrnor i 
tredje världen. Naturligtvis för 
dessa kvinnors egen skull men 
också för att kvirrnorna med den 
självständighet som utbildningen 
ger får mer makt över sitt barnafö
dande och sitt familjeliv. 

- Ett andra initiativ från natio
nalkommittenärf.ö. attbelysasam
bandet mellan krig eller rustningar 
och miljöförstöring. Det har alltså 
gått att få gehör för progressiva 
tankegångar i kommitten. 

- Men du har mer kritik? 
- J a. En av mina käpphästar i 

miljöarbetet här i Lund och Skåne 
har v ar i t sopförbränningens risker. 
Just från sopugnarna kommer det 
ozonförstörande substanser och 
hälften av kvicksilverutsläppen, 
men därom tiger den svenska rap
porten. I Lund har vi också fått 
igenom en kommunal kartering av 
markradon et. Rapporten berättar att 
Sverigehar halveratriktvärdetmen 
berättar inte attöver hälften av kom
munerna inte har kartlagt den lo
kala radonfaran. 

I arbetet inför Rio har Karin träf
fat flera gamla bekanta från 
miljörörelsen och folkkampanjen 
mot kärnkraft. Bl.a. riksdagsman 
Lennart Da!eus (c) som nu är 
sakunnig i miljödepartementet. 
Rapporten tar upp kärnkraftens 

miljöeffekter, vilket Karin tycker 
är bra, men hon undrar om det är ett 
skrivfel när det i den svenska ver
sionen står att "riksdagsbeslutet 
irrnebar att kärnkraften skall vara 

·avvecklad till år 2010". Inte "irrne-
b .. '' ar . 

- Sverige kunde ju inför konfe
rensen ta ett beslut att stänga 
Barsebäcksverket, genom att bi
fallaen v-motion i frågan. Detskulle 
uppmärksammas i Rio. 

Gr 

En till 
Ännu en lundapolitiker ser ut att 

få åka på en FN-konferens var det 
lider. Det är Ann Schlyter som har 
u tset~ u Il v äns~erpartiets represen
tant 1 den nauonalkommitte som 

. ska förbereda Sverige på den 
befolkningskonferens som är be
slutad tilll994, någonstans i Syd
europa. 

Kävlinge 
Vänsterpartiet i Kävlinge har haft 
årsmöte. Kenneth Sandbergs an
hängare har blivit fler och var i 
majoritet. Ny ordförande blev Lars 
Björkmedan Kennethförvaltarden 
välförsedda partikassan. Den grupp 
son:. förs'.'~ar partiets flykting
polit!Ska linje kommer att försva
gas under året då Birgitta Ehlin, f d 
fullmäktigeledamot, flyttar uppåt 
landet. 

Hur det blir med Kenneth Sand
bergs fortsatta medlemskap i 
vänsterpartiet är inte slutligt av
gjort. I senaste numret av medlems
tidningen Vänsterpress kritiseras 
partistyrelsens majoritet av leda
moten Elisabeth Nygren i V årgårda 
som bl.a. säger: "I ett taklöst parti 
där det regnar in brun dynga kan 
jag inte arbeta." I en replik konsta
terarpartisekreterare Kenneth K vist 
att partistyrelsens beslut var en 
uppmaning till Sandberg att själv 
lämna partiet. 
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Klasspolitik av 
borgarna i landstinget 
I måndags tog landstinget bl.a. 
ställning till budgetanvisningar 

' för kommande år. Genom sina 
beslut kommer den borgerliga 
majoriteten i landstinget att golva 
både anställda och v årdbehö
vande med en ytterst hårdhänt 
uppercut. Och detta är bara bör j an 
eftersom moderatema har för 
avsikt att totalt räkna ut all 
solidarisk sjukvård och sälja ut 
våra gemensamma tillgångar till 
privata entreprenörer och låta 
plånboken bestämma vem som 
ska få vård. 

Under tre år skall borgama dra 
nerramamamed600miljonerkr. 
De erkänner själva att detta 
betyder färre anställda och 
självfallet får det starkt negativa 
konsekvenser för vården. Ner
dragningarna tänker borgarna 
genomdrivasamtidigtsom arbets
lösheten fortsätter att öka, men 
någon hänsyn till helheten tar man 
inte. 

Ändå är landstingets ekonomi 
förhållandevis god och särskilt i 
år är skatteintäkterna gynnsamma 
p.g.a. relativt bra löneavtal för 
två år sedan. Men detta utnyttjar 
inte borgama varken offentsivt 
på sjukvården eller med tanke på 
arbetsmarknaden. I stället väljer 
de att återbetala så pass mycket 
som 249 miljoner kronor av 
låneskulden under 1992 och 
dessutom dra ner på ramarna. Vi 
i vänsterpartiet föreslog att 
landstingets budget 1992 skulle 
utökas med 204 miljoner kronor 
och vi kunde finansiera detta 
alldeles utmärkt. För 1993 ser vi 
heller inga som helst skäl att rikta 
några dråpslag mot sjukvården. 

En ansvarsfull politik måste 
självfallet garantera landstingets 
invånare en solidarisk ochrättvis 
sjukvård i stället för att med 
borgerlig sluggermentalitet öka 
på arbetslösheten och försämra 
sjukvården. 

Problemen i landstinget löser 
man inte genom nerdragningar 
och privatiseringar utan i stället 
genom en omfattande och genom
gripande demokratisering. 
vänsterpartiets landstingsgrupp 

Privatiseringskampanj 
från socialdepartementet 
Det jäser bland barnomsorgs
personalen på Norr. Helt plötsligt 
planeras nedläggning av tre dag
hem. I denna svåra stund är det 
skönt att det finns tröst. En sådan är 
den skrift som all personal fick sig 
tilldelad från socialdepartementet. 

Titeln är Tankar och ideer kring 
privala dag- och fritidshem. Här 
får den personal som kan komma 
att friställas ideer om hur man star
tar eget. Då kan man konkurrera ut 
andra daghem som får stänga, och 
då kan den personal som friställs 
där starta eget och konkurrera ut 
nästa daghem. Det blir spännande 
tider för barnomsorgen! 

Innan vi tittarpåinnehålletiskrif
ten kan vi ägna ett ögonblick åt 
layouten. Vi bör dra åt svång
remmen i Sverige. Det märks inte 
här. Fyrfärgstryck på tjockt glättat 
papper, många fotografier, och 
dessutom finns det mer material att 
beställa. Man undrar naturligtvis 
v ad detta har kostat. 

Själva innehållet kan man se på 
tre sätt. 

Visor 
Vår klämmige och bildsköne soci
alminister säger bl a: "Men under 
mina resor har jag mött många som 
har känt att de skulle vilja stå på 
egna ben, testa de där nya ideema 
som av olika anledningar inte har 
kunnat genomföras ... För nu är det 
fritt fram att starta privata dagis 
med samma stöd som de kommu
nala." 

Sedan får den som läser möta en 
massa lyckliga människor som ta
lar om hur bra och trevligt det är 
med privata dagis. Det är verkligen 
visionersom målas upp. Ochmånga 
av de här daghemmen fungerar sä
kert bra, men det gör faktiskt de 
flesta kommunala daghem också. 

En sak man dock bör tänka mer 
på är känslan av att kommunal by
råkrati stryper alla försök och 
ideer om alternativa verksmaheter. 
Det ligger en sanning i detta, men 
det borde vara bättre att ge alterna
tiven rum inom den offentliga 
barnomsorgen, än attdernäste ligga 
på privat basis. 

Verkligheten bakom orden möter 
vi inte så ofta i skriften. Bara på ett 
ställe känns den nära. Det är när 
organisationskonsulten i Sollentuna 
har ordet. Plötsligt möter oss ord 
som "tillfredsställande produk
tionsökning", '1everera barnom
sorg"m m. 

Det anses riktigt idag att omsorg 
om människor ska drivas av 
lönsamhetsprinciper. Förmigkänns 
det tvärtom att omsorgen måste 
drivas av omsorg om människor, 
och så får lönsamheten komma i 
andra hand. 

En annan bild av verkligheten 
som inte syns i skriften presenteras 
från Helsingborgs kommun. Man 
får se en framtid, där kommunen 
inteharnågra anställda, utandärall 
verksamhet ärprivatiserad.Då slip-

Rädda bostadsförmedlingen! 

Annars kan det gli. sll här: 

per kommunen undan "den fack
liga biten" och regler om anställ
ningstrygghet m m Det rör sig 
alltså i verkligheten inte om någrea 
kreativa aktiviteter utan om eko
nomi. 

A- och B-lag 
Det är ett känt faktum att vissa 
människor som utnyttjar barnom
sorgen är mer "lönsamma" att ha 
som kunder än andra. Dekan betala 
för sig och bär inte med sig en 
massa problem till gruppen. Prtvat
iseringen betyder att de fattiga och 
bråkiga får hålla tillgodo med den 
offentliga barnomsorgen. 

Risken är att vi får A- och B
daghem. Det kommer att förstärka 
ojämlikheten i samhället, så att de 
barn som behöver mest hjälp får 
minst. Det hela blir alltså ytterli
gare ett led i den politiksom gynnar 
redan priviligierade grupper. Jag 
tror också det finns en risk att 
mången barnomsorgspersonal lu
ras att ta ansvar för en verksamhet 
som de egentligen inte klarar av. 

-Hur kommer man att göra med 
de daghem som går i konkurs, slängs 
barnen ut då? 

Avslutningsvis vill jag säga att 
omsorg om barn hör hemma inom 
den offentliga verksamheten. Den 
ska inte beröras av tankar om lön
samhet, produktionsökning, ratio
nalisering och liknande. 

Lars Ragvald 

-J? u. som vill deltaga ~Hyresgästföreningens namninsamling vänd dig till din lokala hyresgästförening 
1 ditt kvarter, eller dtrela till hyresgästföreningens expedition, Stora Södergalan 8 C, telll 44 22. 



Tre ödesfrågor för lundacentern 
Centerpartiet har idag en roll 
i lundapolitiken, som gör att 
dess ställ Dingstaganden krä
ver en uppmärksam gransk
ning. Efter valet ingår cen
tern i den "nygamla" bor
gerliga majoriteten, som 
återtagit ledningen i Lund. 
Med sina blott fyra mandat 
är centern ändå inte minsta 
parti - nu har borgerlighe
ten också kds attsamsas med. 
Men centern kan, och vill 
gärna, uppfattas som ett 
"miljöparti", ett grönt parti 
som står miljöpartiet de 
gröna nära, och ibland också 
vänstern. Tyvärrmånarman 
dock hellre om den borger
liga enigheten än om en bra 
miljö. 
I tre frågor som rör plane
ring har centern sedan års
skiftet tagit eller kan komma 
att ta ställning, som förtjä
nar uppmärksamhet. Det är 
l) översiktsplanen, 2) trafi
ken i Klostergatan och 3) frå
gan om en stormarknad på 
Pilsåkers verksamhetsom
råde .vid Fjeliekarusellen. 
Folke Larsson (c), byggnads
nämndens vice ordförande 
sedan årsskiftet, har under 
februari haft flera långa in
lägg i Skånska Dagbladet, 
centerns husorgan. Där stäl
ler han folkpartiet och vän
stern till svars för den som 
han uppfattar havererade 
översiktsplanen för Lunds 
kommun. 

Översiktsplanen 
Folke Larsson gör i Skånska Dag
bladet den 25 februari en lång 
utläggning om översiktsplanen 
och särskilt det beslut som en 
majoritet i byggnadsnämndenmed 
den oväntade konsteiiationen m, 
fp och v tog den 19 februari. Det 
innebär bland annat att en utbygg
n ad vid befintlig pågatågshållplats 
i Stångby och ev vid Vallkärra 
station sätts i första hand, och att 
en utbyggnad vid Hardeberga och 
Björnstorp avförs. Centern lade 
vid sammanträdets början fram 
ett fullskrivet A4-ark med yrk
anden, som socialdemokraterna 
stödde. De innebär att stadsarki
tektkontoret ska redovisa nya 
utbyggnadsaltemativ, att utbygg 
naden i huvudsak ska ske österut, 
att koiiektivtrafiksystemet ska 
vara spårburet, och att utbygg
nadsvolymen ska klaras av inom 
de östra tätorterna. Centern ac
cepterar max 500 lägenheter i 
Stångby och en mindre bebyg
gelse i H åstad, men i övrigt ingen 
utbyggnad norrut. När det gäller 
industrimark vill centern satsa på 
Dalby, och i övrigt ska översikts
planen läggas på is! 

Det menar vi i vänsterpartiet 
vore att börja om från början med 
översiktsplanen. Det skulle ta flera 
år och ifrågasätta även det i över
siktsplanen som faktiskt alla är 
överens om. Kommunen saknar 
varje dag en översiktsplan som 
grund för olika ställningstagan
den, och det är därför angeläget 
att få fram en snabbt. V år uppfatt
ning är att man får acceptera en 
plan som innehåller en mindre 
utbyggnad än vad som kanske 
krävs på lång sikt Istället får då 
planen en kortare tidshorisont, 
samtidigt som man börjar arbeta 
med nästa översiktsplan. Den ska 
ju vara "rullande" och göras om 
med jämna mellanrum. 
Centern raljerar nu dels över att v 
skuiie ha fallit för moderatemas 
gamla dröm om en Stångbystad, 
och dels över att vi skuiie skjuta 
spårvägen österut i sank. San
ningen är nog tvärtom, att modera 
tema med viss tvekan gått med på 
vänsterns ide att bygga fler bostä
der kring de stationer som redan 
finns idag, eiier lätt kan öppnas 
(S tång by resp. Vallkärra). Mode
ratema tvekar eftersom en hög
ljudd opinion i Stångby slår vakt 
om ortens litenhet, samtidigt som 
man har en stor outnyttjad kapaci-
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tet i spårlägeL Att bygga 1000, 
max 1500 lägenheter på ömse si
dor om stambanan i Stångby, ser 
vi som ett sätt att skapa en bra 
tätort med bostäder, arbete och 
god service. Det är fjärran från 
den gamla tanken om en stång
bystad som skulle växa ihop med 
Lund. 

Spårväg österut 
Folke Larsson fortsätter sina skri
verier i flera tidningar den 29 fe
bruari och tycker att v släpper 
kravet på snabbspårväg österutnär 
vi inte vill ge den underlag i form 
av bebyggelsevid Hardebergaoch 
Bjömstorp. Viärfulltpådetklara 
med att en ny snabbspårväg krä
ver ett mycket högt befolknings
underlag, men också att folk fak
tiskt slutar köra bil. Om dagens 
och morgondagens Dalbybor stäl
ler bilen och åker spårväg, är vi 
beredda till. en utbyggnad både av 
Dalby och på andra ställen utefter 
en sådan bana. Men om en majo
ritet kommer att fortsätta köra bil 
till Lund och Malmö, är vi inte 
beredda att bygga nya bostäder 
längre österut. Då skulle den to
tala biltrafiken bara öka ytterli
gare. 

Vi _är precis som centern intres-

serade av att söka nya lägen för 
Lunds utbyggnad österut. Men det 
får ske i kommande översikts
planearbete, och i väntan på det 
vill vi ha ett spårreservat utefter 
Dalbyvägen. Dåkanmanocksåfå 
med Liner o som hållplats på spår
vägen, som skuiie bli ett bra alter
nativ till Östra Ringen - "Östra 
Ringen på räls!" som vi vill ut
trycka deL I det nya förslag till 
Översiktsplan 90 R som ska dis
kuteras i byggnadsnämndeninästa 
vecka, är spårvägen utritad i detta 
läge. Tyvärr är inte Östra Ringen 
bortsuddad ... 

Vänsterpartiet kan tänka sig en 
utbyggnad av Dalbysöderomriks
vägen, mellanLunnarp. önneslöv 
och Bonderup. Men vi vill gärna 
se vilkakonsekvenser det får, både 
för Dalby och för en sådan ut
byggnad i sig. 

Snabbspårvägen österut ligger 
tyvärr mycket illa till idag. Stads 
byggnadsirektören är i en skri
velse som diskuterats i kommun 
styrelsens arbetsutskott mycket 
pessimistisk tiii en finarrsiering 
av den, när cityturmein i Malmö 
tycks sno åt sig alla Hulterströms 
miljoner. Och i det valet tror jag 
cityturmein är mer angelägen för 
regionen. 

Centern och 
Klostergatans trafik 
En fråga, där centern utmärkt sig 
på senare tid, men på ett föga 
smickrande sätt, är ifråga om bil
trafiken i Klostergatan. Att cen
terpartiet haft svårt med beslutet 
och känt sig kluvet har tydligt 
framgått, genom att man hållit 
övriga partier på halstret tills två 
dagar före gatunämndens sam-· 
manträde. Det har också framgått 
att ledande centerpartistermotsatt 
sig att öppna gatan för bilar, men 
att den nya ledamoten i gatu
nämnden !ng-Britt Gustavsson 
drivit saken och fått en knapp 
majoritetpåettmedlemsmötemed 
sig . 

Centern har alltså sällat sig till 
den övriga borgerligheterTSom v alt 
att gå kortsynta köpmäns ären
den. Dessa har för sig att man 
måste ha bilen med sig ända fram 
till butiken, medan de flesta 
lundabor njutit av bilfriheten och 
därigenom lugnt kunnat handla i 
deras butiker. Snart är det slut 
med det - på måndag tvingas de 
som framhärdar att handla på 
Klostergatan att blanda sig med 
bilarna. Det myller av människor 
som fyllde Klostergatan den sista 
bilfria långlördagen kommer nog 

att saknas av många köpmän, som 
också får anledning att ångra sina 
champagneskålar, när många kun
der nu väljer att handla på annat 
håll. 

Centern borde i aJia fall inte 
ställa sig bakom en ombyggnad 
av Klostergatan med parke 
ringsfickor, som borgarna vill ge
nomföra omedelbart, liksom för 
att bygga sig fast i en billösning . 
När centern säger sig vilja stänga 
gatan igen om tre år, tänker man 
då riva upp den dyrbara och onö
diga ombyggnaden? 

Centerns trovärdighet i den här 
frågan är ytterst ringa. Om cen
tern vill framstå som ett miljö
vänligt parti och skapa en trivsam 
stad där folk kan strosa på bilfria 
gator, kan partiet inte fortsätta att 
liera sig med de övriga borgarna. 

Vill centern ha stormarknad 
vid Fjeliekarusellen? 
Många minns den segslitna stri
den om det skuiie få säljas livs
medel på Mobilia vid Fjelie
karusellen. I januari 1986 beslöt 
moderaterna, centern och det ny
ligen omvända folkpartiet att gå 
med på det, som senare blev AG 
Favör. Dock skulle ytan för liv s
medel begränsas till900 kvm. Idag 
är affären mer än dubbelt så stor . 

I maj 1988 var byggnadsnämn
den enig om att inte medge livs
medelshandel på Pilsåkers indu
striområde tvärsöver Mobilia. Is
tället ville centern, folkpartiet och 
moderatema ordna en butik på 
Värpingesnorradel.Mendärfinns 
ännu inga bostäder. 

I januari i år, precis lagom efter 
borgarnas maktåtertag ande, fanns 
en skrivelse från JM Bygg, som 
viii bygga en stormarknad på 
samma plats. Efter att ha dragit på 
ärendet ett par månader, är nu 
stadsarkitektkontoret berett att til
låta en sådan, och i nästa vecka 
ska byggnadsnämnden säga ja el
ler nej. Under tiden har riksdagen 
hunnit besuta om en ändring i 
plan- och bygglagen (PBL), som 
säger attsådana bestämmelser som 
exempelvis hindrar livsmedels
försäljning inte får finnas. Dock 
gäller de i planer som redan är 
antagna, och därför kan man idag 
hindra en matbutik på Pilsåker. 

Frågan är nu hur centern ställer 
sig i denna viktiga fråga. är cen
tern beredd att tillsammans med 
moderater och folkpartiet tillåta 
ytterligare en stormarknad för livs
medel mittemot Mobila? En så
dan kommer sannolikt att slåihjäl 
inte bara matbutikerna på Väster, 
utan också att drabba centrum
handeln i Lund. Samma köpmän 
som centern viii gå tillmötes ge
nom att tillåta bilar på Klos tergatan 
kan komma att drabbas genom en 
sådan koloss. Ty den är stor och 
rund och ful dessutom, ingen 
vacker byggnad precis vid Lunds 
västra infart. 

VB har berättat om den i VB38/ 
91. På den artikeln blev det ingen 
reaktion. Ska centern nu tillsam
mans med folkpartiet och mode 
raterna i tysthet bädda för ytterli
gare en köplada åt lundaborna? 

Thomas Schlyter 
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HAR DU FLYTTAT? Skicka in hela adressde len till 
Veckobladet, (Se ovan) 
NY ADRESS .......... ....... .... ... ....................... ....... . 

Svar till Peter Björling: 

·vänsterns 
trafikpolitik 
är inte moderat! 
-När blev moderat trafikpolitik 
vänsterns? Denna provokativafråga 
ställer Peter Björling (mp) i VB 
1992/9 på tal om Gatu- och 
trafiknämndens beslut 26/2 om 
'bilfri innerstad". 

Ett svar på den frågan kräver en 
redogörelse för vad som faktisk 
beslöts. Det förefaller som om PB 
v ar mindre informerad om v ad som 
hände på själva sammanträdet än 
om den långa förhistorien. 

Sålunda verkar det ha undgått 
PB, att den nya borgerliga majori
teten rev upp GTNs beslut av 30/3 
1991 om att avstänga Klostergatan 
för biltrafik och att förbjuda 
vänstersväng vid Lilla Tvärgatan
Bankgatan. Vänsterpartiet och 
socialdemokraterna lämnade in en 
gemensam, kraftfull reservation. På 
den punkten v ar moderaternas 
trafikpolitik i varje fall inte väns
terns. 

Men hur ställde vi oss till VBB/ 
VIABs utredning "Bilfriare inner
stad" Uadenheter faktiskt så! )etapp 
2? Ja, här kan man kanske tala om 
en omprövning, om man därmed 
menar att vi låtit utredningsresul
tatet påverka valet av medel för att 
uppnådetmål vi hela tidenhaftoch 
fortfarande har. 

AV PBs referat framgår tyvärr 
inte, att VBBNIAK uppställde fyra 
alternativ A - D, som naturligtvis 
inte uteslöt v arandra utan i viss 
mån kunde kombineras. Alternativ 
A motsvarade närmast den före
ställning vi tidigare gjort oss om en 
total behörighetsreglering av 
stadskärnansomden bästametoden 
att minska biltrafiken i centrum. 
Det visade sig emellertid att de 
effekter som skulle kunna näs på 
den vägen var ytterst måttliga, bl. a. 
beroende på svårigheterna att 
övervakaefterlevnaden och avgöra 
vad som skulle anses vara behörig 
trafik. 

Ett alternativ som också av
visades var D, som innebar inför
ande av biltullar. Denna av miljö
partiet omhuldade tanke har aldrig 
varit fått stöd från vänstern, som 
inte tyckt att man ska kunna köpa 
sig rätt att smutsa ner stad~luften . 
B il tullar är inte heller förenl1ga med 
gällande lagstiftning. 

Under· sådana omständigheter 
framstodalternativ B ganska tydligt 
som huvudalternativet. Grund
tanken i det var att man skulle 
försöka fä bort oönskad trafik i 
innerstaden genom fysiska åtgärder, 
bl.a. enklavindelning, lokal behö
righetsreglering, borttag av parke
ringsplatser som alstrar oönskade 
trafikflöden, gågator m.m. Vi 
stödde i principdettaalternativ men 
gjorde också mycket bestämda 
markeringar. Vi tog avstånd från 
planer på nya parkeringsanlägg
ningar i stadskärnan och dokumen
terade våra markeringar i en med 
socialdemokraterna gemensam 
protokollsanteckning. Anledriingen 
till detta var att även de andra 
partierna utom fp funnit alternativ 
B bäst- vilket mot bakgrund av det 
förut sagda egentligen var ganska 
logiskt. Det fanns emellertid en risk 
för attden formellaenigheten skulle 
dölja faktiska åsiktsskillnader, och 
vi kände därför behov av att tydligt 
tala om var vi stod. 

Tilläggas bör att vänsterpartiets 
kommunalpolitiska grupp tog 
ställning i frågan redan den 17/2, 
innan vi ännu visste något om var 
övriga partier skulle hamna. Vi har 
alltså inte kompromissat med 
någon. 

Jag hoppas att jag med detta 
klarläggande har lyckats lugna PB. 
Moderat trafikpolitik har på intet 
sätt blivit vänsterns och kommer 
förhoppnigsvis aldrig att bli det. 
Skillnaderna b.a. i synen på 
bilismen är alltför stora för att kunna 
överbryggas. 

På en punkt vill jag slutligen ge 
PB rätt. Trafikproblemen är inte 
begränsade till stadskärnan. Vi 
måste gå vidare och se över trafik
situationen i hela tätorten. Vi har 
många och stora arbetsuppgifter 
framför oss. Låt oss möta dem med 
goda ideer, gärna med idealism, 
men också med verklighetssinne. 

Lars-Arne Norborg 

Kar in Blom 
Uärdavagen D: 85 

223 71 Lund 

POSTTIDNING 

Tillbaka till ruta l 
I mars förra året hade gatu- och 
trafiknämnden kommit fram till ett 
principbeslut om bergränsning av 
biltrafiken med anledning av vpks 
motion om bilfri innerstad. 

I förra VB beskrev Peter Björ
ling från miljöpartiet hur krångligt 
det var att komma dit. 

Beslutet innebar att biltrafiken 
skulle begränsas på det sätt gatu
kontoret hade föreslagit ett par år 
tidigare för den bilfria försöksvec
kan. Det beslutet innehöll två typer 
av restriktioner för biltrafiken. 

l. Parkering skulle tillåtas en
dasti P-husen. Möjligheten att par
kera på gator och torg skulle alltså 
försvinna. Detta skulle gälla under 
dagtid 8-18. 

2. Man skulle naturligtvis kunna 
köra ut och in till P-husen men på 
gator som inte leder dit skulle bil
trafiken behörighetsregleras . 

Nu har gatu- och trafiknämnden 
rivit upp det beslutet. Istället har 
man bestämt sig för "alternativ B" 
i en av sina mänga utredningar. 
Peter Björling beskriver innehållet 
i detta alternativ. Såvitt jag förstär 
betyder det nästan inte någonting 
alls - i varje fall inte för begräns
ning av biltrafiken. 

Vi är alltså tillbaka i ruta l . 
Detvarväntat.Borgama vann ju 

v alet och de hade lov at att riv a upp 
det här beslutet. 

Mindre väntat var det att social
demokraterna och vänsterpartiet 
skulle bli eniga med borgarna. I en 
gemensam röstförklaring säger s 
och v representanterna att man änd
rade sig under valröreösen. 

I vänsterpartiets valmaterial skri
ver vi att borgama vill riva upp 
principbeslutet men att vi är fast 
beslutria att genomföra det. Val
kommitten tyckte att det var en bra 
punkt på vårt program och gjorde . 
det till ett tema för en av våra två 
lokala valaffischer. Själv tyckte jag · 
också att det v ar bra och upprepade 
det så ofta jag fick tillfälle. 

Under valrörelsen fick jag många 
tillfållen. 

Nu har jag läst den nya utred
ningen. Jag kan hålla med om att 
det kanske är effektivare med fy
siska hinder än med en svåröver
vakad behörighetsreglering. Men 
självklart tycker jag fortfarande att 
parkeringsmöjligheterna skall tas 
bort-det var ju den mestverksam
madelen av biltrafikbegränsningen. 

Jag håller alltså med Peter Björ
ling om att socialdemokraterna och 
vänsterpartiets representanter har 
gjort ett misstag. Deras misstag 
påverkar emellertid inte verklighe
ten. Ä ven om de var lika rigida som 
Peter och jag, hade vi varit tillbaka 

på ruta l - det är ju borgama som 
har majoriteten. . .. 

Peter Björling för också ett långt 
resonemang som tycks gå ut på att 
en begränsning av biltrafiken i in
nerstaden egentligen inte är särskilt 
betydelsefull. I en högre mening 
harnaturligtvis Peterrätt idet också. 

Det är futiliteter vi ödslar våra 
liv på. 

Biltrafiken i innerstaden är en 
liten del av biltrafiken i kommu
nen. Biltrafiken i Lund en liten del , 

· av trafiken och utsläppen i Sverige, 
som står för en liten del av den 
europeiska trafiken, som åstadkom
mer en liten del av världens totala 
avgasmängd. 

Att jag trots det lade ner avse
värd energi på biltrafiken i inner
staden beror på att det fanns en 
möjlighet att nä fram till ett majori
tetsbeslut. Hade det genomförts 
hade det visat att det faktiskt är 
möjligt att begränsa biltrafiken. 

Det hade blivit ett avstamp för 
nästa etapp. 

Men det är klart -lyckas vi bara 
bekämpa v är aktivism får vi mer tid 
att sitta hemma och tänka på de 
verkligt stora problemen. 

Roland Andersson 

KOMPOL möte må 16.3 kl 19.15. Vi 
diskuterar skolpolitiken. 

Hannas Fläkt Sö kl 17.00 Rep på 
Palaestra. 

RÖDA KAPELLET Fr 1313 Spel på 
Fäladsgården kl 19, samling 18.30 i 
biblioteket. Sö 1513 kl 18.45 rep på 
Palaestra med Bosse Fagerström ta 
med alla noter ni har. Vi går igenom en 
del gammalt material. 
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