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Seminariet rivs? ''Klass" omtvistat begrepp i Kiruna 
Det finns tecken som tyder på att 
Gamla Seminariebyggnadens öde 
på Lasarettsområdet snart är be
seglat. Landstinget och kommu
nen har varit oense i flera år om 
värdet av att bevara byggnaden. 
VB har rapporterat om infekterade 
möten, där ingendera parten ger 
sig. Kommunen har anlitat en 
konsult som utrett ett alternativt 
förslag till landstingets, med be
varande av seminariet. 

Politik är de svagas vapen, ekonomi de rikas, citerade Gudrun 
Schyman. Men egentligen var hon besviken på och oroad för 
det svenska politiska systemets framtid efter sitt första år som 
partiledare. Det sysslar inte med väsentligheterna och 
verkligheten. Nästan alla frågor kretsar inskränkt kring vem 
som kan regera tillsammans med vem. Gamla recept skrivs ut 
mot nya problem. Det är inte utan skäl som människors 
misstro mot politiken och politikerna ökar. 

sej. Gudrun Schyman försvarade 
sej vad gällde ungdomen: hon träf
fade många gymnasister och hade 
lärt sej att för många av dem var 
miljön och de prioriteringar som 
utgick från den viktigare än en 
problematik med rötter i ekono
min. 

Bengt Hurtig, v-riksdagsman 
från Norrbotten, sade att den s ven
ska politiken håller på att polari
seras kring två stora partier som 
företräder över- respektive under
klassen, m och s. Mellan dem finns 
det ett antal medelklasspartier som 
alla ligger i närheten av utspärr
ningsgränsen. Medelklassens sym
patier växlar snabbt mellan dessa 
småpartier. 

Torsdag den 3 februari är sista 
mötet utsatt, sedan VB gått i press. 
Utgången i detta "chicken-race" 
ser dock ut att vara klar - mode
raterna ger sig! Enligt vad som 
framkom på onsdagen har deras 
fullmäktigegro p p enhälligt anam
mat landstingets ståndpunkter. De 
har ju också sina egna landstings
politiker som Benny Jönsson och 
Carl Sonesson, som ihärdigt spytt 
sin galla över bevaringsvänner i 
olika partier. 

Argumenten från landstingets 
sida har inte varit särskilt starka. 
Visst går det bra att bygga ett 
Barn- och K vinnavård-Centrum 
norr om och i omedelbar anslut
ning till blocket med seminariet 
bevarat, det har kommunens 
konsult Claes B Persson visat. 

Besvikelsen blir stor bland de 
lundabor som ser seminariet som 
en vacker och gedigen länk till det 
förflutna, en byggnad som ger ett 
historiskt perspektiv åt lasaretts
området. Det är beklagligt att vårt 
landsting inte har det minsta 
intresse för kulturella frågor som 
andra landsting har. 

Men byggs inte BKC, så blir 
det ingen rivning. Framtiden är 
oviss- kritiker finns trots allt. 

Thomas Schlyter 

Platsen för hennes reflexion var 
Kiruna Folkets hus nu i söndags 
och tillfället en diskussion om 
"Politik och verklighet" inom 
ramen för den Midvintergryning 
som vänsterpartiets kulturutskott 
hade ordnat. 

Kön ochlön 
Den nya verklighet som politikerna 
inte förmår att greppa är enligt 
Gudrun Schyman de nya behovens, 
livsstilarnas och prioriteringarnas 
samhälle. I stället vill man backa in 
i framtiden. Arbetslösheten ska 
lösas genom att man skapar ett nytt 
låglöneproletariat. Det är begripligt 
att många ungdomar i enkäter sva
rar att de föredrar pigjobb framför 
arbetslöshet, men inte svarar de 
pigjobb om alternativet är reguljära 
jobb i t.ex. kommunal regi. 

Vänsterpartiet är det parti som 
har den bästa analysen av utveck
lingen, menade hon, det parti som 
vill bryta den förgångna verklig
hetens makt över tanken. Vänster
partiet bejakardet annalkande kun
skaps- och tjänstesamhället och vill 
bryta upp de traditionella värde
hierarkier som t. ex. gör att tjänste
sektorn konsekvent är fellönesatt i 
förhållande till industrin. Det har 
förstås att göra med vilket kön som 
dominerar i respektive sektor och 
agerar i dess fackförbund. 

Klass utan arbetsvärdelära 
Det finns en ohelig allians mellan 
högern och fackliga företrädare av 
typ "Blomman" som båda betra
ktar tjänstesektorn som tärande. 
Samma slutsats blir det av den 
marxistiska arbetsvärdeläran som 
är helt tokig. 

Den som sade så var Gudrun 
Schymans debattkombattant Gö
ran Greider, vänsterintellektuell 
med Jonas Forssell-liknande ut
strålning, som vi tidigare bl. a. sett 
i rollen som Gossen Ruda på social
demokraternas kongress. 

Plumpt men effektivt fortsatte 
han med att angripa Gudrun 
Schyman för något som informellt 
hade sagt på festen kvällen innan 
om "klasslös ungdom". Motdetta 
ställde han sociologen Svallfors 
undersökningar som har påvisat 
klassfrågornas fortsatta aktualitet. 
Han kritiserade också Schymans 
inledande tal om att partisystemet 
kanske hade spelat ut sin roll. 
Somliga inom vänstern tror på nya 
"sociala rörelser" och intresse
aktioner som ett alternativ, men 
all erfarenhet visar att sådana är 
totalt medelklassdominerade. 

Den ombytliga 
medelklassens småpartier 
Klass blev den term kring vilken 
den fortsatta diskussionen rörde 

Lars Farago, kulturutskottets 
ordförande, kallade Göran Greider 
sextitalsnostalgiker och syftade på 
den dåvarande socialdemokratiska 
strategin om "det starka sam
hället". Den har misslyckats och 
kan inte återupprättats, menade 
han. Och han betvivlade klass
begreppets användbarhet i dagens 
politiskaagitation. Vänsternklarar 
sej gott med begreppen solidaritet 
och jämlikhet. 

Efter detta kände sej flera del
tagare manade att betyga sin trohet 
mot klassbegreppet Och de som 
gjorde så fick varma applåder. 
A ven om det i arbetsvärdeläran 
förankrade "vetenskapliga" klass
begreppet har blivit obrukbart 
tycks det finnas behov av ett mo
raliskt klassbegrepp. 

Mera humör, Gudrun! 
Göran Greider medgav sin tro på 
det starka samhället och ville att 

(forts. s. 4) 

Agenda 21-mötena fortsätter på Djingis Khan: 
Här är ett reviderat program för återstoden av Vänsterpartiets och ABF:s studiemöten om Agenda 21 

3/2 Hur bör konsumtionsnivån fOrändras i Sverige för att bli 
långsiktigt hållbar i ett globalt perspektiv? Ini. Kenneth Hermele , 
nationalekonom och kontaktperson för kretsloppsekonomerna i Sverige, 
samt Bo Bemhardsson, (s)-riksdagsman, Lund. 

7/2 Kemikalier i ett hållbart samhälle. Materialhantering som 
miljöproblem. Ini. Björn Wallgren, statens naturvårdsverk samt Anna 
Wilhelmsson-Göthe, miljöförvaltningen i Lunds kommun. 

3/3 Hållbara avfalls- och avloppssystem. Inl.fil. dr Eva Leire, 
ansvarig för avfallskurserna på institutionen för miljö- och energisystem 
vid Lunds universitet, samtAlve Martinsson från Lunds renhållningsverk. 

l 0/3 Biologisk mångfald och sunda livsmedel i ett hållbart 
jordbruk. Inledare Eva Bjömberg, M-länsstyrelsens lantbrukskonsult 
för ekologisk produktion, samt Göran Andersson, ordf. för LRF i Lund. 

17/3 Biologisk mångfald - politik eller vetenskap? Hur kan 
biologisk mångfaldkonventionen tillämpas i Lunds naturvårds
arbete? Ini. docent Sören Svensson , ekologihuset, Lunds universitet, 
samt Nils Englesson, kommunekolog i Lund. 

24/3 Ungdomarnas och skolornas arbete för Agenda 21. Ini. 
Helena Rosenlind, Q2000-Lund samt Claes Malmberg, naturskolan i 
Lund och lärarhögskolan i Malmö. 

7/4 Hållbart boende och bebyggelse. Ini. Eva Kristensson, 
landskapsarkitekt, Statens institut för byggnadsforskning, Lund, samt 
översiktsplanearkitekt Åke Hellström, stadsarkitektkontoret i Lund. 

14/4 Fackföreningarnas miljöarbete. Ini. Kjell-Erik Karlsson, 
Pappers avd på Väro Bruk samt förhoppningsvis någon från LO
sektionen i Lund. 

21/4 Avslutandedebatt:Hurvillderödaoch/ellergrönapartierna 
i Lund förverkliga Agenda 21? Panel: berörda ledamöter i Lunds 
miljödelegation. 

studiematerial: Lunds miljöbok samt solidaritet med kommande 
generationer (Vänsterpartiets förslag till Agenda 21). 

Lokal: Samlingslokalen/puben i bostadsrättsföreningen Djingis Khan, 
Östra Torn. Buss linje l går dit; hållplats Spexarevägen!Uardavägen. 
Mötena börjar kl 19.30 och alla intresserade är välkomna! 



Det regnar 
Det hällregnar och Gustaf skiner 
som en sol. 

- Vo mbs ängar står under vatten 
och Kävlingeån stiger över sina 
bräddar, rapporterar han. Likadant 
är det över hela Västeuropa nu i 
vinter. Det betyder att massor av 
jord och därmed närsalter spolas ut 
i havet. Till sommaren frodas gift
algerna och sen dör sälarna. Det 
kommer inte att finnas en chans att 
få igenom Öresundsbron mot den 
oroade opinionen, och miljöpartiet 
göra ett rekord val. Och regnar det 
påmiljöpartiet så droppar det på 
centern och vänstern. Det här ser 
bra ut, skrockar Gustaf och vrider 
två deciliter vatten ur skägget. 

Grr 

EV-tåget mot 
framtiden - eller 
den nya järnridån? 
Så rubriceras ett möte på Röda 
huset i Malmö nästa lördag kl. 14, 
arrangerat av vänsterpartietoch Nej 
till EG. Affischen visar ett ilsket 
grinande snabbtåg med klara TGV
drag. Den som talar är Bodil 
Boserup, SF-politiker med lång 
erfarenhet av EG-parlamentet. 

STORT 
kraftvärmeverk 
vid Djingis Khan? 
Lunds Energi AB har fått stor 
uppmärksamhet på sistone genom 
kultursatsningar. Det som också 
förtjänar uppmärksamhet är planer
na före!- och värmeförsäljningen i 
Lund. 

På ett av vänsterpartiets Agenda
möten avhandlades energifrågorna 
med energichefen Lennart Linde
berg. Han bekräftade ryktena om 
att ett kraftvärmeverk med place
ring i Brunnshög med planeras vara 
fårdigt 2005. Ett kraftvärmeverk 
behövs då det ålderstigna Barse
bäcksverket stängs ochjordvärme
pumparna inte kan ge mer. Det ska 
haenkapacitetom lOOMWvärme 
och 50MWel. 

Kapaciteten tål att diskutera. 
Lindeberg vartystlåten om åtgärder 
för att minska el- och värme
konsumtionen vilket flera i publi
ken önskade. Och kostar konver
tering av den direktverkande elen 
på Norra Fäladen verkligen 50-
l 00 OOOkrperhus? Hurstortillväxt 
av Lund ligger bakom kalkylen av 
elbehovet? 

Vilket bränsle passar bäst? Att 
det ska vara någon form av bio
bränsle tycks man utgå från. Kanske 
är förgasad träråvara bäst. sydkrafts 
anläggning i Värnarna verkar ha 
hög effektivitet. Hur ska trans-

Malmökollegan 
Vår Malmökollega, Sydsvenska 
Dagbladet Snäll posten, ska köpas 
av familjen Bonnier. Jo, den ka
pitalistiska koncentrationsproces
sen är obönhörlig, de stora fiskarna 
slukar de små och kanske är det 
den enda kommentar man kan ge. 
Men lite subjektivt tänkande kan 
man väl kosta på sig. 

Det var bättre förr 
Det första man har anledning att 
säga är att det finns ingen anledning 
till tårar över att detta" den skånska 
häst- och industriadelns stall- och 
husorgan" (Karl Gerhard?, Stig 
Ahlgren?) därmed inte längre finns 
i familjerna Wahlgren, Wehtje med 
fleras våld. Vi som har varit med 
ett tag minns familjen Wahlgrens 
aktiva redaktionellaingripanden på 
den tiden den ännu hade kraft nog. 
Brukspatroner i tidningssamman
hang är inget att sörja; det pinsam
ma är snarare att de finns kvar och 
härskar över hela landsdelar CAn
derkoncernen i Värmland, Hamrin
koncernen i Småland/Västergöt
land). 

De anställda på sydsvenskan har 
i allt väsentligt varit positiva till 
försäljningen. I den stora Bonnier
koncernen förväntas det vara högre 
i tak och större möjligheter till re
daktionell och journalistisk frihet. 
Jo, ingen vill förneka detta, Bon
niers har, åtminstone på senare år, 
hållt sig borta från redaktionella 
ingripanden. 

Men faktum kvarstår, det är till 
ett nytt familjeföretag man har 
kommit. Och ytterst bestämmer 
ägaren. Man behöver väl ändå inte 
gå så hemskt långt för att finna att 
vissa karakteristika ändå kan här
ledas till ägarfamiljen. Det är na
turligtvis minerad mark, men är 
det ändå inte så att den tolerans 
koncernens båda tidningar har visat 
staten Israels utomordentliga hän
synslöshet mot det palestinska 
folket har ett samband med ägar
familjens sympatier? Expressen är 
rabiat på den punkten, men också 
flaggskeppet DN:s återhållsamhet 
har varit påfallande. 

Vem ska äga pressen? 
Ska då inte ägaren få påverka? Frå
gan kan bara besvaras med att 
ägaren självklartalltid påverkaroch 
det vore oss fjärran att påstå att 
organisationsägda tidningar är 
några mönster. A-pressen t.ex. har 
erbjudit en lång sorglig historia av 
dålig journalistik och partilojalitet 
till döds. Gamla Ny Dag: s gedigna 
tråkighet var ett resultat av en 
missriktad ägarstyrning. 

Tja, det borde finnas en lösning 
som inte bygger på tidningsfamiljer 
eller partier. Tidningar borde ägas 
av sina läsare och hur det ska gå till 
vet jag inte, men jag är övertygad 
om att det skulle gå att fixa om man 
ägnade det uppmärksamhet. Läs ar
styrda stiftelser som ägare borde 
vara ett recept och borde dyka upp 

som altemati v när de politiska kon
junkturerna skiftar. Just nu är det 
chanslöst: som bekant pågår ett 
kapitalistiskt massövertagande av 
lokalradion och vad gäller TV skaf
far sig Jan stenbeck en orimlig 
maktposition. Moderatema kom
mer väl härnäst att slakta vad som 
är kvar av Sveriges Radio-koncer
nen. Det är ofattbart att det får 
fortgå. 

Åsiktsentreprenörerna 
I skuggan av själva maktspelet har 
en kostlig debatt utspelas där den 
gamle allvarsmannen Svante Ny
cander på DN:s ledarredaktion so
pat golvet med Per T. Ohlsson i 
Sydsvenskan. Välkommen i fir
man, skrev Nycander sedan Ohls
son hoverat sig över sin skånska 
självständighet. Ohlsson svarade 
upprört och betygade sin totala 
självständighet och att Bonniers 
köp närmast ökat tidningen totala 
oberoende. Nycander svarar efter 
några inledande ord om förstorade 
egon, stillsamt men förödande: 
"När Per T Ohlsson skriver att SDS 
skärpt tonen i takt med att Marie
bergs ägarandel vuxit och att själv
ständighet (i betydelsen kaxighet) 
är en god affär, minskar han sin 
trovärdighet. En del av hans läsare 
kommer att tvivla på att över
tygelse, inget annat, styr honom 
som publicist". Något svar från 
Ohlsson har ännu ej synts till. 

Lucier 

Ftalater hotar Klostergården 
Vänsterpartiet på Klostergården går återigen i spetsen för 
motståndet mot Åkerlund & Rausings livsfarliga utsläpp. I . - . / ~ 
ett flygblad som delas ut i hela bostadsområdet uppmanar • .· ;:: , o ~ ~ 
maq. människor att k~mm1! till Lä?ss9'relsens möte på tisdag ' .\~ 1 /'/ .' ;,;;· J' 
på Akerlund & Rausmg pa Maskinvagen kl 19. "~~') "t..;, " · 
Enligt miljöskyddslagen måste 
länsstyrelsen vid sin bedömning ta 
hänsyn till alla de synpunkter och 
fakta som kommer fram vid mötet. 
Det är viktigt menar de miljö
medvetna att det inte bara är 
företaget som kommer till tals. 

Å&R i särklass värst 
Utsläppen av lösningsmedel upp
gick 1992 till704 ton, och företaget 
är därmed den i särklass största 
enskilda utsläppskällan i hela Mal
möhus län. Som jämförelse kan 
nämnas att Tetra Paks utsläpp av 

portema av energiråvaran gå till 
för att miljökonsekvenserna ska bli 
rimliga? 

Vilken placering vållar minst o
lägenhet? Ett av de nedlagda sten
brotten i Hardeberga skulle hålla 
ställningarna från kraftvärmeverket 
på rejält avstånd från tätorten. Men 
då blir det också ökade energi
förluster vid transporter till abon
nenterna i Lund. 

Skriv gärna till VB och tyck till! 
Karin Svensson Smith 

lösningsmedel efter installation av 
ny teknik understiger l O ton per år. 

Nästan tredubbling 
Å&R vill ökamängdenmjukgörare \ 
i plast från 33 ton ti1180 ton per år. 
I mjukgöraren ingår bl a ftalater 
som är ett ämne så farligt att det är 
svartlistat av kemikalieinspek
tionen. Det bör tas bort anser 
vänsterpartister och andra miljö
vännerpåKlostergården. Detfinns 
fullgoda alternativ till ftalaterna. 

Skånes naturvårdsförbund har 
påpekat att "det lösningsmedel det 
här är fråga om har en kraftig in
verkan framför allt på vegetationen 
i Lunds närområde". Det höjer bl a 
ozonhalten och skadar skogen och 
jordbruket. 

Visst går det 
Kajsa Theander, en av de många 
miljöaktiva på Klostergården, på
minner om när Å&R ville ha till
stånd för sin verksamhet 1985. Då 
protesterade de som bodde på Klo
stergården med eftertryck och 
krävde en kraftig minskning av 

/ 

utsläppen av lösningsmedel och 
helt stopp för utsläpp av toluen. 
Den gången svarade företaget ock
så att det var tekniskt omöjligt, 
jobben var i fara och kunderna 
krävde toluen till guldtryck. 

Länsstyrelsen beslutade på 
grund av protestema enligt kloster
gårdsbornas förslag. Det gäller att 
inte ge sig. Kom till mötet på tisdag, 
uppmanar Kajsa. 

r l 



Kommunen drar igång Agenda 21 
Agenda 21 är den dagordning för 
det 21 :a århundradet, som Riokon
ferensen 1992 formulerade vad 
gäller världens miljö. Där bestäm
des också attalla världens kommu
ner ska göra en Lokal Agenda 21 
till1996. I förra veckandrogLunds 
miljödelegation, där Karin Svens
son Smith är adjungerad för vän
sterpartiet, igång arbetet för Lunds 
Agenda 21 med ett seminarium på 
Grand Hotell. Det var mycket folk 
från alla möjliga förvaltningar och 
även politiker. Seminariet var rätt 
ambitiöst upplagt, och leddes av 
Bengt Hansson från miljöförvalt
ningen. Det borde inspirera den 
mest tvivlande till att aktivt jobba 
för hur miljöfrågorna ska tas på 
allvar inför det 21 :a århundradet. 

V har redan börjat 
Miljödelegationens ordförande, 
Hans-Albin Larsson (c) öppnade 
mötet och hoppades att det skulle 
inspirerajust så, men också ge or
ganisationeroch studieförbundgod 
anledning till att sätta igång studier 
och annan verksamhet för en Agen
da 21 i Lund. För vänsterpartiets 
del har ju detta redan böljat, dels 
med studiehäftet "Solidaritet med 
kommande generationer", som par
tiet givit ut centralt, dels med den 
seminarieserie som är i full gång i 
Lund på Djingis Khan. (Se s. l). 

För att återgå till Grand Hotell, 
så var det ett tiotal inspiratörer som 
berättade om miljöfrågor av be
tydelse för framtiden. Bodil Jöns
son, fysikdocent vid Lunds univer
sitet, har varit huvudsekreterare i 
Miljödelegationen för Västra 
Skåne, och påminde om det viktiga 

arbete som lades ner där för tre år 
sedan. Termodynamikens första 
och andra huvudsats gäller allt
jämt, och är grunden för synen på 
energins oförstörbarhet: l) Ingen
ting förvinner någonsin eller 
kommer till , 2) Allting sprider sig. 
På dessa axiom utvecklade hon sin 
syn på ''The Global Village", dvs 
att allt vad vi gör i bypolitiken när 
det gäller miljön, påverkar världens 
ekosystem. 

Bodil är en mycket engagerande 
föreläsare, och även om det inte 
var första gången hon visade sina 
bilder, var det hela mycket över
tygande. I sammanhanget berättade 
också den nyligen anställde jour
nalisten Christ~r Blomgren om 
miljöarbetet på Ostra Tom, som är 
utsett till pionjärområde i Lund. 
Arbetet som drivs av en grupp på 
fem personer, är främst inriktat på 

- att satsa på barnen, på dagis 
och i skolan, som i sin tur kan 
påverka sina föräldrar; 

-att påverkanyckelgrupper som 
exempelvis kökspersonalen på 
dagis, att tänka i ekologiska termer 
när det gäller både inköp och 
tillagning av maten och omhänder
tagande av matavfallet 

Förutom genom barnen ska in
formation till hushållen spridas 
genom en tidning, AlleHandA, som 
redan kommit ut på Östra Tom. 

Lars Fladvad från Kommun
förbundet har ansvar för samord
ningen av Agenda 21-arbetet i 
landets kommuner. Han tog upp 
betydelsen av bättre information 
både till tjänstemän, som kanske 
inte tänkt i dessa banor tidigare, 
och till medborgama - samma 

Västkustbanan i fullmäktige 
Så kom då äntligen årets andra 
stora spårärende på fullmäktiges 
bord i förra veckan. Liksom det 
förra, om Hardebergaspåret, en 
gammal nedlagd järnvägsbank, 
utmynnade det något tyngre ärendet 
om utbyggnad av järnväg, i ett slags 
icke-beslut. Åtminstone har den 
s k tåggruppen karakteriserat 
beslutet så. 

Ingen röst för rent avslag 
Debatten tog l 1/2 timme med ett 
tjugotal anföranden. Man bör lägga 
märke till att ingen yrkade avslag 
på kommunstyrelsens förslag om 
att byggnadsnämnden skulle få i 
uppdrag att upprätta en detaljplan 
för dubbelspår i befintligt läge. 
Däremot ställdes en rad komplet
terande yrkanden, som kan tolkas 
som "friseringar", om att byggnads
nämnden också skulle pröva andra 
alternativ. Centern stödde "tåg
gruppens" krav att dess förslag ska 
prövas i översiktsplan, och fick där 
stöd av Kitten Anderberg (v). Men 
det förslaget innebär att det 
befintliga spåret rivs upp, och att 
Gunnesbo hållplats försvinner. 

Folkpartiet ville att samtliga 
alternativ skulle konsekvens
bedömas, medan majoriteten 
röstade för att bibehållet enkelspår 

med nytt dubbelspår norr om 
Kävlinge också skulle studeras. 
Dessutom gav man direktiv till att 
huvudförslaget skulle prövas i 
delvis eller helt nedsänkt läge, ja 
t o m i tunnel! Det senare var nog 
inte riktigt realistiskt tänkt... 

Det var 48 av 65 som röstade för 
huvudförslaget, och det är ju en 
ganska stor majoritet som inte 
tycker man ska riva upp spåret och 
!äga ner Gunnesbo hållplats. Men 
antalet resande kan behöva öka, 
och frågan är hur det ska ske. Med 
regelbundna och tätare avgångar 
och om stadstrafiken inte konkur
rerar med länstrafiken om de 
resande, ökar attraktiviteten för att 
välja pågatåget från Gunnesbo. 

Godsspåret en annan fråga 
När "tåggruppen" menar att det är 
ett "icke-beslut" som fattats, hän
syftar man på de många villkor 
som ställts. Ett sådant är att 
byggnadsnämnden inte ska få 
uppdraget att upprätta detaljplan 
förrän banverket "har lämnat 
långtgående utfästelser" att ordna 
ett separat godsspår förbi Lund. 

Nu har detta inte direkt med 
Västkustbanan att göra, eftersom 
där inte ska gå några godståg (det 
gördet i allafall ibland). Snarare är 

behov som konstaterades när lunda
politikerna var internerade 
Helsingör härom veckan. 

Bilen är boven 
Miljösituationen i vårt län belystes 
mycket klart av Stenlnge Arnesson 
från länsstyrelsens miljövårds
enhet. Det var särskilt fyra punkter 
som han menade var viktiga, och 
där utvecklingen var oroväckande: 

l) Nedfall av svavel- och kväve
oxider: Svavelnedfallethar minskat 
kraftigt sedan 1970 p g a att man 
slutat elda med olja och särkilt 
svavelhaltig sådan. Kväveoxid
haltema har dock inte minskat, och 
här är det biltrafiken som, alltjämt, 
är den stora boven! 

2) Övergödningen av våra sjöar 
är fortfarande kraftig. 35-40% av 
fosforhalten i våra avlopp kommer 
från fosfathaltiga disk- och tvätt
medel. Det är verkligen angeläget 
att minskaanvändningen av sådana, 
och målet är att halvera tillförseln 
till havet från 1985 till 1995. 

3) Buller och luftföroreningar 
påverkar hälsa och välbefinnade 
särskilt bland dem som bor i 
tätorterna. Här är vägtrafiken åter 
den stora boven- av länets 790 000 
invånare är 144000stördaavbuller, 
varav l 0% i Lunds kommun. 

4) Marknära ozon påverkar 
grödor och växtlighet mer än vad 
man tidigare trott. Det är återigen 
kväveoxider från biltrafiken och 
lösningsmedel från industrin som 
ger växtskador för l 00 000-tals 
kronor valje år i vårt bördiga län. 

Aktiva miljögrupper 
Sören Bergström, docent vid 
Stockholms universitet, visade hur 
man kan påverka servicenivå och 
hälsa i kommunerna genom att 
anlägga ett "naturekonomiskt" 
perspektiv på kommunernas re
surser och verksamheter. Ett reson
emang som nog mest tilltalar eko
nomer. 

Det är roligt att höra hur miljö
arbete kan bedrivas i en kommun 
där det finns aktiva medborgare 
och en medveten miljöförvaltning. 
Monica Börjesson är miljöchef i 
en sådan kommun, Mark i Älvs-

det ett försök till påtryckning på 
banverket för att bli mera medgörlig 
när det gäller Västkustbanan. Det 
torde dröja innan banverket har 
lämnat så långtgående utfåstelser 
att man kan Ii ta på löftet. Det skulle 
behöva innebära att godsspåret förs 
in i banverkets stomplan. 

Ska då inte byggnadsnämnden 
få påbörja detaljplanearbetet dess
förinnan? Enligt "tåggruppen" nej, 
men i praktiken kan ju inte stads
arkitektkontoret sitta och rulla 
tummarna i ett par år. De kommer 
nog snarast att sätta igång med 
planen. Och det är väl bra, så kan 
den få bemötas och prövas i laga 
ordning. 

Det lär ta mycket tid och arbete 
för alla berörda innan själva ban
arbetet kan påhöljas. 

T ho 

borgs län, och har blivit känd för 
sitt framgångsrika och engagerade 
miljöarbete. Själv menar hon att 
det är de aktiva miljögrupperna i 
sjuhäradsbygden som redan på 70-
talet Jade grunden till att Mark idag 
inte har behövt bygga ut sitt 
reningsverk alls. Istället har hus
hållen blivit klara över att inte 
tillföra fosfater och annat som 
belastar processerna. 

Monica Börjesson slog fast att 
inte bara "kommunen", utan att 
också näringslivet, ideella organi
sationer och enskilda måste vara 
delaktiga och solidariska i arbetet 
för ett uthålligt perspektiv, ett 
kretsloppstänkande. - På kvällen 
medverkade Monica i vänster
partiets Agenda 21-möte på Djingis 
Khan, där även Lunds miljöchef 
Bo Sellmer ställde upp. 

Två ytterligare inspiratörer 
berättade på seminariet på Grand 
hur man engagerar folk : Dick 
Tillberg, som på kvällstid träffat 
över 350 hushåll i Nacka kommun 
och dragit igång ett 60-tal "miljö
team" för att medvetandegöra 
nackaborna om kretsloppssam
hällets nödvändighet. 

Lösa ungdomar 
Maria Mattsson talade om Q2000 
i Lund, en ganska lös sammanslut
ning av ungdomar som tagit på sig 
att fri villigt verka för ett bättre 
samhälle - miljöanpassat, krets
loppsinriktat och solidariskt med 
efterkommande. Innehållet i arbetet 
är givet, och Maria talade därför 
mest om varför ungdomen är så 
viktig att vinna för dessa synsätt. 
Ungdomen är receptiv och fattar 
omedelbart att det här med miljön 
är nödvändigt för vår överlevnad. 
Det gäller också mest av alla 
ungdomens egen framtid, de som 
bär upp 2000-talets första hälft. 

Och med ungdomlig säkerhet 
och självklarhet gav Maria Matts
son miljön chansen till en ljus 
framtid under det 21 :a århundradet, 
bara vi som nu styr samhället genast 
börjar lägga grunden för den. 

Thomas Schlyter 

Lokal arbetsplan 
Miljödelegationen lade strax före 
jul fram en arbetsplan för Lunds 
lokala Agenda 21, som kommun
styrelsen denna veckan tar ställning 
till. Delegationen föreslog en tid
plan som innebar att kommun
fullmäktige tar beslut våren 1996, 
men man varinteenig-miljöpartiet 
tyckte att arbetet skulle ske på alla 
"nivåer" samtidigt och med klara 
politiska diskussioner om vad 
hållbar utveckling innebär. 

Det som ska göras är bl a att 
kommunens miljöprogram ska 
revideras med tydliga miljömåL 
Naturekonomin som Sören Berg
qvist talade om på seminariet ska 
tillämpas som ekonomisk analys
och budgeteringsteknik. Studi!!för
bunden ska engageras, och Ostra 
Tom-projektet harredan påbörjats. 

Mycket av det som kom fram på 
seminariet är alltså på gång, och 
det man nu önskar av kommun
styrelsen är att en miljöutredare 
projektanställs. 
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Om gågators 
utformning 
Lars-Arne Norborg ondgör sig en
ligt VB över fotgängares dåliga 
gångvett på Lilla Fiskaregatan -
att de uppträder som om gatan 
vore en gågata i hela sin bredd. 
Naturligtvis är den det, annars är 
det ju ingen gågata! F ö är trotto
arerna täckta av stora växtkrukor, 
bänkar, cykelställ och parkerade 
lösa cyklar, försäljare och ute
skyltar. 

En gågata är en flanörgata där 
man ska kunna ströva utan att 
ängslas för att bli påkörd. Här är 
det cyklisterna som får iaktta 
försiktighet och förstå att "gång
frid" råder! 

Frances v Rosen 

Svar till 
Frances von Rosen 
Med all respekt för VB så är denna 
hedervärda tidning dock bara en 
andrahandskälla till vad som timat 
i Gatu- och trafiknämnden. Vill 
man veta vad jag sagt där är det 
bättre att gå till min egen reser
vation i ärendet om detaljplan för 
Glädjen 6 och 9. 

Därav framgår attjag vill behålla 
nuvarande trottoar i Lilla Gråbrö
dersgatans västra del, alltså inte 
bygga om till gågata. Det skäl jag 
anger är att de allt snabbare cyk
larna, de allt smalare ringarna och 
den minskade trafikdisciplinen hos 
alla trafikantkategorier har gjort 
det allt vanskligare att blanda 
cykel- och gångtrafik. 

Detta är en linje som jag driver 
med stor bestämdhet: vi måste så 
långt möjligt separera cykel- och 
gångtrafik. Jag gör detta framför 
allt av omsorg om gångtrafikan
terna, särskilt de äldre och handi
kappade. Lilla Fiskaregatan är idag 
tyvärr inte en flanörgata där man 
kan ströva utan ängslan för att bli 
påkörd. 

Lars-Arne Norborg 

Vänsterpartiet i 
Lund har årsmöte 
lördagen den 12 februari 
kllO.OO på Fakiren. Kom! 

Redaktionell 
kommentar 
(med lite innehåll också) 

Eftersom redaktionen har skuld i 
att ovanstående meningsutbyte 
utspunnit sig, har VB berett Lars
Arne Norborg att svara redan i 
detta nummer. 

Lars-Arne har rätt i att VB i nr 2 
bara i andra hand refererat diskus
sionen i Gatu- och trafiknämnden 
om Lilla Gråbrödersgatan - det 
mesta är faktiskt mina egna kom
mentarer. Särskilt andra stycket 
om fotgängarna på Lilla Fiskare
gatan, att de "har ju inget som 
helst gångvett", är helt min for
mulering som jag inte alls vill 
tillskriva Lars-Arne. 

Däremot finns det viss grund 
för att jag och andra cyklister 
ibland kan känna det som om vi 
hindras i vår framfart. Detta är ett 
problem - liksom att bilister, när 
de har bråttom, blir liksom besatta 
av djävulen. Problemet är att vår 
mesta gågata också är upplåten för 
cyklande, eftersom det är den enda 
bilfria gatan västerut mot stationen. 
Jag hade gärna sett Klostergatan 
bilfri, men därutgör ändå bussarna 
en fara för cyklisterna. 

Själv tycker jag det är lika viktigt 
att separera cykel- från biltrafik 
som gång- från cykeltrafik. Men 
konflikten i Fiskaregatan kommer 
vi inte ifrån. Vi får bara hoppas att 
inget allvarligt inträffar som ger 
anledning att förbjuda cykeltrafik 
där, som på Knut den Stores Torg. 

Ny gågata 
Glädjen 6 och 9 är telegrafverkets 
gamla byggnad vid Lilla Gråbrö
dersgatan. Den aktuella detalj
planen handlar bl a om utform
ningen av den nya gågatan där. 
VB kanglädjaLars-Arneochandra 
"separatister" med att byggnads
nämnden i det ärendet samma dag 
beslutat precis som Lars-Arne 
yrkat och reserverat sig för i gatu
nämnden. stadsarkitektkontoret 
tycker nämligen också att man ska 
ha gångbana och cykelbana i olika 
nivåer. 

Däremot blir gångbanorna 
bredare på bekostnad av körbanan. 
De stridaströmmarna avgångtrafi
kanter från stationen mot Lunda
gård får dock inte så värst mycket 
mer plats, eftersom norra gång
banan också ska rymma en stor 
cykelparkering. Och det vet man 
ju från stortorget, hur mycket en 
sådan kan inkräkta på en aldrig så 
bred gångbana. Dessutom är det 
osäkert när och om gatan verkligen 
byggs om ... 

Thomas 
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Kemikaliehantering 
på nästa Agenda 21-
möte 
Nästa möte är som framgår av 
listan på första sidan över Vänster
partiets Agenda 21-möten på 
Djingis Khan redan på måndag 
den7/2kll9.30. 

Tekn. lic. Björn Wallgren, som 
är avdelningsdirektör på statens 
naturvårdsverk är nämligen i 
Skåne den dagen. Han är också 
ledamot av Miljövårdsberedning
en, ettexpertorgan knutet till miljö
och naturresursdepartementet 
Vidare är han författare till flera 
originella texter, bl a "Natur och 
Retur- utgångspunkter för krets
loP,pssamhället. 

Amnet för Agendamötet är 
Kemikalier i ett hållbart samhälle. 
Materialhantering som miljöpro
blem. Lunds miljöförvaltning del
tar med en tjänsteman, Anna 
Wilhelmsson-Göthe, som berättar 
om kommunens kemikaliehante
ring. 

Klassbegreppet ... 
i Kiruna (forts. fr. s. J J 
vänsterpartiet tydligare skulle 
ställa upp till dess försvar. Allmänt 
tyckte han att v borde vara både 
klarare och djärvare. Till exempel 
säga, som han själv ibland gjorde 
med utgångspunkt från filosofen 
(och vänsterpartisten) Torbjörn 
Tännsjö, att det finns saker som är 
viktigare än frihet. 

NärGreidervisade sin okunnig
het om vad vänsterpartiet faktiskt 
sade och gjorde ilsknade Gudrun 
Schyman till och gav honom en 
liten uppsträckning. Det var skönt 
att se. Hon borde nog visa sitt 
humör lite oftare. 

Dessutom var det bra att höra 
henne försvara vänsterpartiets 
"ansvarsfulla" ekonomiska politik 
mot den latenta opposition som 
fanns i salen. statsskulden och 
budgetunderskottet måste ner. 
Räntorna tränger undan angelägna 
sociala utgifter och upplåningen 
innebär en berikning av den 
svenska över- och kapitalistklassen 
på de övrigas bekostnad. 

Grr 

PS. I kupen på väg mot Luleå satt 
ett gäng mycket ledande norrbott
niska vänsterpartister och kon
spirerade öppet om hur de skulle 
få bort Johan Lönnroth som vice 
partiledare, om att partisekrete
raren borde bytas ut m. m. Det blir 
ett intressant partistyrelsemöte 
instundande helg. 

Mer från Kirunakommeri nästa 
nummer. 

Seminarium om 
bistånd och utveck
ling i tredje världen 
lördag-söndag 5-6 fe b med början 
kl 9.30 på studiefrämjandet, 
Fabriksgatan 2. Medverkande: 

Kenneth Hermele , ekonom, 
forskare och författare talar om 
Miljöfällan; Mats Segestam, 
miljörådgivare på SIDA om 
Biståndet och miljön efter Rio; 
Carl Tham, SIDA -chef om 
Sveriges utrikespolitiska och 
biståndspolitiska roll samtBjörn 
Kumm , frilansjournalist: När 
intresserar oss världen? 

För info. ring I I 77 50, Henrik 
Johansson eller Ulf Lundwall. 

Vänsterforum 
som senast samlade över l 00 
deltagare, har seminarium på 
lördag den 5/2 i Södertälje under 
rubriken Kan vänstern bygga 
välfård? Inledare Hans Glineli 
och Rolf L. Nitson från Lund. Plats: 
Lunahuset, Stora Torget, med 
början kl IO. 

Mötet är öppet för alla som vill 
debattera vänsterns framtid! 

Välkomna! 

~ 
KOMPOLmöte Må 7/2 kl19.30påparti
lokalen.Tema:l nför budgetarbetet. 

RÖDA KAPELLET Sö 6/2 Kl18.45. Rep 
med Bi rgit på Kapellsalen, Odeum. 
Fortsatt rep på jubileumsrepertoaren: 
8,17, 79:2, 113, 118, 128, 130, 132, 
139, 155:2, 194:2,219,220, 223, 226, 
239, 250,257, 258, 261' 265,268, 269, 
270, 278,286, 287(Yagi Buschi) . Nästa 
söndag:rep.18.00och årsmöte19.00. Öl 
och mackor. Utst räck1 lid . Kallelse 
kommer. 
HARMONILÄRA med Håkan Carlsson 
sö 6.2 kl. 17, Kapellsalen. 

STORBANDET (Hasses Släk1) repar 
varannan onsdag (udda veckor) i 
kollek1ivet Regnbågens matsal (Bengt 
Hall) , Sunnanväg 235-237. Aterbud till 
Hasse 046-250 530 el Rune 11 50 69. 
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