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Skall Östers eleverbussas till Genarp? 
Hem & Skola och skolkonferensen 
på Öster ordnade häromdagen en 
politikerträff om högstadiet. 
Bakgrunden till detta är att trots att 
det varit en stor utbyggnad i denna 
del av staden, har ändå inte 
högstadiet planerats med tanke på 
denna expansion. Inbjudna till 
denna träff var skolpolitiker och 
föräldrar. Gunnar Stensson var v:s 
representant i denna diskussion 
och övriga politiker var Göran 
Brink (m), Lars Andrae (s), Ulf 
Nilsson (fp) och Eivor Nilsson (c). 

Frågan som ställdes först av 
mötets ordförande var : vad blir 
det av våra barn när de skall gå på 
högstadiet? (c) :s enda inlägg i 
denna debatt uttryckte att det var 
viktigt med närheten till skolan 
och att det var önskvärt med en 
mindreskolaför eleverna. Kan det 
ha berott på att övriga borgerliga 
politiker tyckte att det var inte 
särskilt viktigt med varken närhet 
eller en mindre skola för högsta
diet, som gjorde att (c) inte kom 
tillbaka med något annat utta
lande? 

(m) tyckte i och för sig att det 
behövdesutbyggnad av högstadiet, 

men var visste man inte. Det var 
viktigtmed samordning med andra 
områden. (fp) menade att hög
stadieskola är dyr att bygga och 
man får klara av behovet med tex 
bussning. Utbyggnad kan vänta 
till läsåret 97/98. Man skall inte 
bygga för tidigt utan satsa på 
underhåll . 

/ ///// / 

Bygg stadielösa skolor 
Lars A talade om att valutgången 
91 blev avgörande för e-ventuellt 
högstadium på Östra Tornskolan. 
Hade inte beslutet riv iL~ upp hade 
högstadiet varit klart till hösten. 
Han menade också att det var 
viktigt att fråga både var eleverna 

skall gå men också vad de skall 
göra. Det är en utveckling att bygga 
skola för flera stadier och underlag 
för detta finns både på Ö.Tomoch 
Linero. Det finns redan ritningar 
för en utbyggnad av skolbyggnader 
på Ö Tom för ett 2-parallelligt 
stadium. 

Gunnar påminde om beslutet 
man tagit om en sammanhållen 
skola 1-9. Man skall inte dela in 
den i stadier. Därför är det ett 
felaktigt beslut all bygga ett stort 
högstadium. Dessutom finns det 
redan framtagna ritningar för 
utbyggnad av Östra Tomskolan 
som man också kan använda för 
utbyggnad av Vikingaskolan. 

Lars A menade att utbyggnad 
av dessa skolor innebär ett nytt 
sätt att jobba på. Man har mycket 
att lära av tex Danmark när det 
gäller hurman kan utnyttja lokaler 
för en sådan typ av skola. 

Tillfällig ålderspuckel 
Göran B tyckte att helheten i Lund 
är viktig. Därförvill inte(m) bygga 
någon skola för tidigt eftersom 
man har kapacitet på andra skolor 
i staden. Han kunde dock inte 

specificera till vilken del av 
kommunen man kunde bussa 
eleverna till. Hans dotter hade åkt 
buss från Sand by till Fågclskolan, 
så det var inte något problem med 
det! F ö hävdade han att lågstadier 
skall vara på egna skolor och inte 
behöva bli omkullspnmgna av 7-
8:or! Dessutom var det endast 
fråga om en tillfällig puckel vad 
beträffar skolbehovet 

En förälder påpekade att för 
bamen'själva är inte skolan något 
tillfälligt utan det är faktiskt deras 
hela skoltid! En annan förälder 
talade om att Tunaskalan redan nu 
är full beroende på inflyttning. Man 
hade uppenbarligen inte räknat 
med att dc som flyttade in i de nya 
områdena har barn i alla åldrar 
beroende på typen av bostäder, 
som knappast unga familjer har 
råd med. 

Ytterligare en annan förälder 
menade att skolan måste få kosta 
med tanke på vilka problem det 
kommer att uppstå pga att man fått 
gå i en trång skola med dåliga 
resurser. 
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Röda Kapellet & Henric ~olmberg 
Första maj i år är 'det tjugo år 

sedan debuten för Röda Kapellet 
(som då inte hette något alls och 
senare Lunds Kommunistiska 
Blåsorkester). De jämna åren 
uppmärksammas på olika sätt nu i 
vår. 

Nu på lördag (den 26) blir det 
konsert. Röda Kapellet är normalt 
ingen estradorkester, men har 
genom åren samlat på sej en del 
låtar som kräver en mer finstämt 
och koncentrerat sammanhang än 
MårtenstorgeL En del av dem ska 
nu få en chans. Det blir musik av 
Dirnitri Sjostakovitj, Nino Rota, 
Hanns Eisler och andra tonsättare, 
klezmermusik, valser och t.o .m. 
en sicilienne. 

Konserten har rubriken 
"Musikens makt" och går av 
stapeln på stadsbibliotekets hörsal 
kl.16 .30. Den är gratis men man 
kan köpa förfriskningar i pausen. 

Över tvåhundra musikanter har 
under de tjugo åren medverkat i 
Röda Kapellet. En av dem är 
Henric Holmberg som 
medverkade på trumma men som 
annars spelar fiol och i första hand 
är skådespelare, numera verksam 
på Göteborgs stadsteater men 
under många år i 
Musikteatergruppen Oktober. 
Hernie medverkar på lördagens' 
konsert i en kontrapunktisk roll -
han framför texter som på olika 
sätt handlar om musik. 
Kombinationen torde bli 
intressant. 

PS Röda Kapellet i dess rätta 
eller i alla fall vanligaste element 
kan man upplev a (lång)lördag den 
9 april, då orkestern planerar att 
genomföra ett maratonappellmöte 
på MårtenstorgeL 



Kommunanställdas lön 
blir lån till kvinnor i Le6n 
V ar je vecka får 250 anställda i 
Lunds kommun ett löneavdrag på 
JO kronor. Det är ett frivilligt av
drag och pengama går bl a till 
kvinnor i Lunds vänort Le6n i 
Nicaragua. Det är vänortsföre
ningen Lund - Le6n som på det här 
sättet finansierar olika stöd projekt. 

Vänortsföreningen har en stor 
verksamhet. Tillsammans med 
SIDA driver den för tillfället två 
olika projekt. Det ena är ett stöd 
till en lånefond för kvinnor som 
arbetar med försäljning på mark-

. naderna i Le6n. Fonden lånar ut 
pengar till kvinnor som köper 
v aror, utrustning och annat som de 
behöver. Sen lämnar de tillbaka 
pengama veckan därpå och andra 
kvinnor kan få låna. Kvinnorna 
kommer också att få viss utbildning 
i att sköta affärer, och de ska ställa 
upp med att ta hand om barn som 
driver omkring utan tillsyn på 
marknaderna. 

Samarbete med Hamburg 
Det andra projektet är upprust

ningen av Teatro Municipal, som 
sker i samverkan med Hamburg, 
som också är vänort till Le6n. Det 
är en stor teater mitt i Le6n som 
innan projektet startade bara var 
ett tomt stenhus med en framsida 
som varit vacker en gång i tiden. 
Nu är teatern i stort sett färdig an 
börja an v ändas för olika ändamål. 
Det har blivit en fin lokal som vid 

sidan av teaterverksamhet kan 
användas som samlingslokal för 
skolor och offentliga arrangemang. 
Nu fattas bara belysning och 
ljudanläggning och teatern beräk
nas vara klar i början av hösten. 
SIDA har bidragit med 140.000 kr 
och vänortsföreningen i Lund med 
35.000 kr. 

Under förra året avslutades två 
andra projekt. Dels upprustningen 
av gymnasieskolanBenitoMauri
sio Lacayo och dels saneringen av 
det centrala området i Le6n. Till 
de projekten harvänortsföreningen 
bidragitmed 43.000krresp 16.000 
kr. 

Var kommer alla pengarna 
ifrån? Vänortsföreningen är en 
liten föreninge med en kärna av 
aktiva entusiaster men medlems
avgifterna inbringar inte så mycket 
pengar. Kommunen bidrar inte 
med någonting till utvecklings
projekten. H uv uddelen av pengar
na kommer från anställda i Lunds 
kommun. Ca 250 kommunanställ
da bidrar regelbundet med 10 kr 
av sin månadslön till Le6n. Tian 
dras direk~på lönen. Övriga pengar 
kommer från insamlingar och 
loppmarknader på gator och torg i 
Lund. 

Hälften arbetslösa 
Pengerna behövs nu mer än 

någonsin. Vid de europeiska 
vänorts förerungamas årliga konfe
rens som nyligen hölls i Alicante i 

Spanien redogjorde Lc6ns borg
mästare Luis Felipe Caldera för 
förhållandena. Läget är mycket 
kritiskt. Bomullsskörden, som har 
stor betydelse för ekonomin, har 
slagit fel. Det blev nästan ingen 
skörd alls och det beror till stor del 
på att man inte fick något statligt 
stöd för bespruming. Lc6n har på 
kort tid drabbats av tre olika 
naturkatastrofer. Först var det 
vulkanen våren 1992 som förstörde 
skördarna . Därefter kom en 
jordbävning, hösten -92, som 
skapade en stor våg som vräkte in. 
Därefter har landsdelen drabbats 
av en orkan. Och så nu detta med 
den uteblivna bomullsskörden. 
Fattigdomen ökar och arbetslös
heten är 50 %, sa Luis Felipe . 
Caldera. 

Det allvarligaste är att staten · 
drar ner pengama till sjukvård. 
Det är höga avgifter både för vård 
och mediciner. Förhållandena på 
sjukhusen är bedröv liga med dålig 
hygien och brist på mediciner och 
utrusming. 

Sandinistpartiet, som nu har 
makten bara i Le6n, räknar med 
att de vinner valet i Nicaragua 
1996. 

Den som vill bli medlem i 
vänortsföreningen eller bidra med 
pengar till hjälpprojekt, kan 
kontakta Birgit Krantz, te! 12 67 
46 eller sätta in pengar på Pg 
116957-2. 
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Plarlerat maktövertagafide 
Tänksåsnabbtmanglömmer.Och 
sådan tur att det finns annalister 
som minns åt oss. Historiografen 
Gunnar Sandins skakande berättel
se i förra VB om hur s-v-mp 
sumpade bort Lunds kollektiv
trafik när man satt vid makten 
förramandatperioden varen nyttig 
påminnelse om hur viktigt det är 
au väl förvalta makten. Den typen 
av återblickar fårman tyvärr aldrig 
ta del av i ordinarie press och det 
visar åter hur väl VB behövs. 

V are sig GS' berättelse stämmer 
till punkt och pricka eller den inne
håller gängse Sandinska töjningar 
av verkligheten, så ska man ju inte 
bara låta sig skakas av rysaren, 
utan framförallt fundera över vad 
som kan göras inför ett maktöver
tagande i höst. 

Sossarnas framgångar på riks
planet kanske räckertill genomslag 
.även i borgerliga Lund. Tillsam
mans med de relativt starka mp 
och v kan detta möjligen ge en ny 
röd-grön majoritet. Då gäller det 

att vara förberedd och lära av förra 
periodens misstag. 

Se på borgarna! De skäligen 
misslyckade regeringarna 1976-
1982 ledde ju till att borgama var 
osedvanligt väl förberedda vid 
maktskiftet 1991. I tvärpartiliga 
grupper analyserades v ad som 
gjordes fel 1976-1982 då man i 
stort sett fortsatte en modifierad 
sossepolitik. Efter denna analys 
planerades noga hur man så snabbt 
som möjligt skulle sätta igång ett 
riktigt syslem~kifle så fort man 
grabbat makten, inklusive hur man 
skulle dela på makten utan att få 
uppslitande strider mellan partier 
och personer. 

Såvittjag förstår harregeringen 
Bildt lyckats, regeringen har mot 
alla odds hållit ihop, inte utan 
konvulsioner givetvis, men ändå. 
Och framförallt, man har lyckats 
med ett syslemskifte som till och 
med sossarna går med på eftersom 
dc inte tänker skruva tillbaka 

särskilt mycket om de kommer 
tillbaka. 

V are sig vi anser att regeringen · 
Bildt lyckats eller ej, finns här 
uppenbara lärdomar att dra. Jag 
föreslår helt enkelt att s, v och m p 
sätter sig tillsammans redan nu 
och gör samrna sorts analysarbete 
som borgarna. 

"Vad gjorde vi fel", och det 
gäller naturligtvis inte bara kol
lektiv- och annan trafik, utan fel 
över hela linjen och sedan vidare 
till "hur ska vi genomföra ett 
genuint syslemskifte i Lund?" 

"V ar är partierna sams?" 
"Vilka frågor är så särskiljande 

att de kanske får ställas åt sidan?" 
"Vilka personer bör inte sättas 

att arbeta tillsammans?" Gunnar 
Sandin i någon konstellation med 
Lars Åström vore ju ett tydligt 
exempel där redan tillsättningen 
av personer kan stjälpa ett projekt... 

Politiker, låter inteöverrumplas 
av makten! 

Håkan Olsson 

Rättvisa 
"Då blir det himla orättvist", säger 
Martin och hans ansikte är alldeles 
hopsnörpt av förtrytelse. 

Det är mycket på dagis som 
Martin upplever som " himla 
orättvist", att t ex vissa barn får 
vara inne, när han måste gå ut, att 
det bara är de som har bakat som 
får slicka skålen, att några får vara 
i lekrummet när han inte får det. 

Det är inte oftajag bejakar hans 
kamp för rättvisa utan istället 
bemöter jag honom genom att säga 
"Martin, allt kan inte vara rättvist" 
eller "det blir din tur en annan 
gång" eller "Ii vet är orättvist". Det 
har tom hänt att jag, mot alla 
kunskaper om hur man behandlar 
barn, harnedlåtit mig till att någon 
gång härma honom. 

Så är det en dag födelsedagsfest 
och vi ska äta glass. På ett rostfritt 
fat ligger fyra fyrkantiga glass
paket beströdda med flerfärgat 
strössel. 
Martin: Jag vill ta själv. 
Jag: Nej, jag delar glassen till er. 
Martin: Varför då? 
Jag: För att det ska bli rättvist. 
Martin: Men, du tycker ju inte om 
rättvisa. 

Stum portionerar jag ut glassen 
i lika stora bitar på tallrikarna. 

Fördelningspolitik 
"Jag har hittat godis, jag har hittat 
godis", jublar Axel och kommer 
in genom dörren och har höger
handen uppe i luften . Mellan 
tummen och pekfingret håller han 
en röd nonstopkaramelL "Vem vill 
ha godis", ropar han . "Det vill jag 
",säger Jenny. "Det vill jag", säger 
Signe. "Det vill jag", säger Agnes. 
De tre flickorna sitter vid bordet 
och lägger pärlplattor. 

Axel tänker ett ögonblick och 
säger sedan:" Då få r vi dela" . Går 
så till besticklådan och hämtar en 
bordskniv och delar karamell;n i 
fyra delar. Andäktigt tar flickorna 
var sin del ur Axels hand. 

A-SL 

Tiden kom, en gammal kall 
Sf?m smög sig på 
Ogonblick vi höll i famn 
fick vi släppa då 

"Offenlligt anställd" 



Behöver vi bofinken? 
Behöver lundaborna bo

finken? Denna och många 
andra frågor ställdes av 
zooekologen Sören Svensson 
och kommunekolog Nils 
Engelsson på tt:?.rsdagens 
Agenda 21 möte.Amnet för 
kvällen var biologisk mång
fald. 

Mötet inleddes med att Sören 
Svensson utredde skillnaden mel
lan motiven för hållbar utveckling/ 
produktion och biologisk mång
fald. Självklartfinnsdet mänskliga 
nytto- och överlevnadsperspek
tivet med som motiv i båda fallen 
men det perspektivet räcker inte 
som skäl för att bevara den 
biologiska mångfalden menar 
Sören Svensson. Han togjordbru
ket som ett exempel på en hållbar 
produktionsform. På våra bredd
grader har jordbruk bedrivits under 
lång tid, och man kan fortsätta att 
bedriva detta på ungefar samma 
sätt under lång tid framöver, utan 
att framtida generationers överlev
nadsmöjligheter hotas. Det sätt, 
som dagens jordbruk bedrivs på, 
är knappast befrämjande för 
artrikedomen. Många arters exi-· 
stens hotas av det moderna jord
bruket. En åker är den i särklass 
mest utarmade miljö vi har. 
Lundaborna skulle förmodligen 
överleva om bofinken, blåklinten 
och förgätmigej utrotades, men 
nog skullederas tillvaro bli andligt 
fatt igare . Bofinken bör alltså 
bevaras för att vara en källa till 

andlig stimulans för mänskl ig
heten. 

Jordbruket dåligt exempel? 
l den efterföljande diskussionen 

ifrågasatte några av deltagama på 
mötet jordbruket som exempel på 
hållbar produktion . Fosforresur
serna kommer att ta slut, om 
fosfater öses över åkrarna på det 
sätt, som vi gör i dag. Kv ävc
läckage från åkrarna förgiftar om
givande ekologiska system. Jord 
bruket som ett exempel på hållbar 
produktion ifrågasattes, men del
tagama kunde hålla med om den 
principiella skillnaden mellan 
motiven förhållbarutveckling och 
biologisk mångfald. 

Bofinkens egen rätt? 
Sören Svensson ställde frågan 

om inte bofinken också kan hävda 
sin egen rätt till gläd je och existens. 
Harnaturen sin egen rätt attexistera 
oberoende av människan? Han 
menade, att denna princip måste 
hävdas med viss försiktighet. När 
mänskoliv och biologisk mångfald 
kommer i konflikt, kan den 
biologiska mångfalden knappast 
hävdas framför mänskoliv. 

Lokal planet betonas 
Sören Svensson förklarade 

också i vilket sammanhang Agen
da21 kommerini Lunds kommun. 
Agcnda 21 är en handlingsprogram 
för det 21 :a århundradets miljöar
beteoch antogs av Riokonferensen 
1992. Denna är inte rättsligt bin -

dande som en konvention, men 
betraktas av många stater, liksom 
av den svenska regeringen, som 
moraliskt och politiskt förplik
tande. I Agendan betonas både det 
nationella och det lokala planets 
ans v ar i miljöarbeteL År 1996 skall 
FN medlemsländer ha upprättat 
nationella och lokala agendor. 

En konvention om biologisk 
mångfald antogs också vid Rio
konferensen. I denna slår man fast 
varje lands rätt sina egna genetiska 
resurser. Den påtalar också beho
vet av att jord- och skogsbruk be
drivs på ett sätt som upprätthåller 
den biologiska mångfalden. 

Det ljusnar i skogen 
Inom skogsbruket,som betonas 

i FN :s konvention, ser Sören 
Svensson vissa ljuspunkter för 
miljöar betet. Dennyaskogsvårds
lagstiftningen jämställer miljörn ål 
med exploateringsmål. Detta är en 
viss framgång för miljöintressena. 
Tyvärr är sanktionsmöjligheterna 
dåliga när det gäller brott mot 
miljömålen. Utbildningsatsningar 
har också gjorts när det gäller 

o o 
Mutmiddag pa A&R 

Dra tillbaka ansökan från 
länsstyrelsen oc)l skriv om 
den . Det är Akerlund& 
Rausings enda möjlighet att 
få bra relationer till de boende 
på Klostergården. 

Det budskapet framförde 
en grupp klostergårdsbor till 
företaget. 

Ledningen för Å&R hade i 
tisdags inbjudit dem som mest 
högljutt protesterat mot företagets 
ansökan om tillstånd för sina 
utsläpp. 

De inbjudna var företrädare för 
vänsterpartiet, byalaget, en av 
bostadsrättsföreningarna, Kloster
gårdens miljö grupp, Skånes natur
vårdsförbund och SAP Söder. Ä ven 
skolan och det närmaste daghem
met hade fått en inbjudan. Det hade 
däremot intedistriktsläkarenTeddy 
Adolfsson från vårdcentralen. Han 
har gjort en undersökning som tyder 
på att förekomsten av luftrörsbesvär 
ökar ju närmare Å&R man bor. 

Cheferna på Å&R hade för kväl
len lagt av kavajerna och tog emot 

i ledig stil, i överdragströja och 
manchesterbyxor och bjöd på en 
rejäl landgång. 

Vad var avsikten? 
Tja ... vilken den än nu var, så lät 

de inbjudnasig inte förföras. Ändra 
ansökan om ni ska kunna vinna 
någon som helst trovärdighet bland 
klostergårdsborna var budskapet 
till företaget. Såskamfilat är Å&Rs 
rykte attdet inte finns någon annan 
väg. Dratillbaka ansökanomökade 
utsläpp och skriv om den! 

Vill förbättra image 
Det var företagets framtoning 

som mest verkade bekymrachefer
na på företaget. De ville ha 
synpunkter på hur de skulle bära 
sig åt för att förbättra bolagets 
image. Men att i grunden minska 
utsläppen, verkade åtminstone inte 
miljösamordnarcn Sören S arnefors 
vara intresserad av . 

Å& R ansöker om att få släppa ut 
lö sningsmedel i procent av 
tillverkningen. Några fasta tal (max 

50 ton per år, som vänsterpartiet m 
fl kräver) kan man inte gå med på, 
sa Samefors. 

Gammalmodig 
Det är en för passiv inställning, 

ni måste visa att ni vill dra ner på 
utsläppen, sa en av kritikerna. På 
sammasättärnijugammalmodiga 
när det gäller produkterna. Det är 
alldeles för snygga förpackningar . 
Har inte ni uppfattat att det är inne 
att tillverka miljövänligt? 

T o m rektor Ernst Karlsson, 
som inte gjort sig känd som någon 
ihärdigare kritiker av Å&R klagade 
över att han under alla år på 
Klostergårdskolan inte hört någon
ting alls av företage t. 

-När reningsutrustningen gått 
söndereller står stilla hade vi kunnat 
hålla barnen inomhus, sa han. 

SAP Södcrs företrädare menade 
att Å&R drar industrin i vanrykte 
och sannerligen inte underlättar 
rekryteringen till industrisektorn. 

Länsstyrelsens beslut väntas 
inom kort. 

Kajsa 

människor som arbetar inom 
skogsnäringen. Detta hoppas man 
skall leda till större medvetenhet 
om hur ett miljövänligt skogbruk 
skall bedrivas.SjälvastcMammon 
har också gjort en insats i skogs
vården. Det har visat sig att skog 
bestående av enbart gran inte är 
lönsam här i Skåne. Björk måste 
blandas in för att förebygga 
stormskador, och bidragssystemet 
har gynnat plantering av lövskog. 

Bevara biotoper 
Vad kan göras på det lokala 

planet för att bevara artrikedomen 
i Lunds kommun? När det gäller 
insatser för att begränsa kemika
lier, gifter och dylikt är kommu
nens möjligheter begränsade. Be
slut i dessa frågor ligger på högre 
ni v å. Insatsernamåste främst inrik
tas på att be v ara biotoper av särskilt 
intresse. Detta betonades av både 
Sören Svensson och kommuneko
log Nils Engelsson. Jämför till 
exempel Dal by Söderskog med en 
veteåker på slätten. Skillnaden i 
artrikedom är enorm. Vissamiljöer 
är alltså av vital t intresse för ett 
rikt växt- och djurliv. 

Vilkametoder kan tillämpas för 
att bevara biotoper av särskilt 
intresse? Den främsta hittills har 
varit att bilda reservat. Lunds 
kommun har idag 14 reserv at, och 
Nils Engelsson hoppas på ytter
ligare tv å före årsskiftet. En annan 
metod är påverkan av och förhand
lingarmed markägare. Ett problem 
är ersättningsfrågan till markägare, 
som går över till en olönsam pro
duktion för att värna om natur
intressen. Idag är kommunen för
hindrad att ersätta, eftersom enskil
da näringsidkare inte får gynnas 
av kommunen. Det finns, enligt 
Nils Engelsson, trots dessa regler 
exempel på lyckade projekt i 
kommunen. Ett sådant är anläg
gandel av skyddszoner i form av 
dammar längs Hö je å. Utbildning 
och attitydpåverkan är en tredje 
metod . Just nu ligger ett förslag 
om miljövårdsutbildning av all 
personal i Lunds kommun. 

Mycket återstår innan Lunds 
Agenda 21 är klar, men problemen 
verkar mer överkomliga när man 
angriper dom på det lokala planet. 

Malmös riksd~gslist~ 
I förra veckan publicerade VI de 
riksdagslistor som fastställts för 
valkretsarna i de båda skånelänen. 
Här kommer listan för Malmö 
kommun. 
Elisabeth Hcllman, Irene Malm
berg, Björn Sundin, Orjan Sved
berg, Anneli Philipsson, Tommy 
Nilsson, Inga Malmros, Alfonso 
Suez Allende, Anders Skans, Sten 
Lundström, Kerstin Håkansson 
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HAR DU FLYTT AT? Skicka in hela adressdelen ti ll Veckobladet 
(Se ovan). 

NYADRESS ...... ..... .. ..... ... ................... ... ............... ............................ . 

- Mundiarre! 
Inlägg med anledning av Gunnar 
Sandins inlägg "Hö och raketer" 
i VB Nr JO 
Det är märkligt att få veckobladet 
i sin hand och än en gång läsa den 
galla Gunnar Sandin med jämna 
mellanrum spyr ut över mig. 

Normalt brukar jag inte gå i 
svaromål när det gäller dylik mun
diarre, men ibland ilsknar man till. 
Vad är Du ute efter Gunnar Sandin? 
Du verkar besviken över att 
trafikpolitiken inte blivit som Du 
velat ha den. Vad har Du gjort åt 
det? Skrivit och gnällt i vecko
bladet? I motsas till Dig har jag 
genom att deltaga aktivt i trafik
politiken, försökt förändra det 
bilvänliga infrastrukturmönster 
vårt samhälle är uppbyggt av idag. 
Biogasprojektet som Du raljerar 
över, beskrev Miljödelegationen 
för Västra Skåne som ett mycket 
intressant projekt, byggt på ett 
riktigt ekologiskt synsätt. Gatu
och Trafiknämnden har lämnat 
över projektet till kommunstyrel
sens miljödelegation eftersom det 
omfattar mer än vad en enskild 
facknämnd förmår klara av. 

Kan vi få Lundaborna att käll
sortera allt vått hushållsavfall i 
Lund som inte kan komposteras i 
hemmen, för rötning, då har vi 
mer än väl gas för att driva alla 
våra stadsbussar. Restprodukten 
blir ett humus- och fosforrikt göd
ningsmedel som väl ersätter konst
gödsel i jordbruket. Av ett avfalls
problem skapar vi två nyttigheter. 
Det kan väl inte vara felaktigt att 
driva en sådan vision Gunnar 
Sandin. Attdet tartid attgenomföra 
stora viktiga projekt är jag den 
förste att beklaga, men det går inte 
fortare genom att använda pennan 
som dynggrep, Gunnar Sandin. 
Dina tankar om trådbuss tillhör 
tyvärr 60-talets drömmar. Dina 
sakkunniga på högskolans trafik
teknikavdelning ruskar nog ännu 
ivrigare på huvudet åt detta projekt. 

Du som är så insatt i de trafik
tekniska frågorna. Du som vet vad 
som behöver göras. Varför gör Du 
då inte det. Nej, Gunnar Sandin, 
det är bättre att handla även om 
man gör misstag ibland , än att som 
Du passivt stå vid sidan av och 
tycka till om det mesta. Som 
låglöneanställd med arbetar
bakgrund har jag kanske inte de 
kvalifikationer Du eftersträvar av 

Fortsfrtm sid/ 
Skaif Östers elever ... 
Lars A berättade att man tappat 5 
miljoner till privatskolor som beror 
på skolpengen som följer med 
eleverna. Sedan 1991 har man 
satsat 15%mindreperelev. Lärar
tätheten har minskat med mellan 5 
och 12%. Särskilt harspeciallärar
timmar minskat. Lund har nedrus
tat mer än genomsnittet av kommu
nerna. Man satsar mindre än ge
nomsnittet för andra mindre kom
muner. ävenmindre än andra stor
stadskommuner i Lunds storlek. 

Sammanfattningsvis var alla 
överens om att högstadium behö
ver byggas på Öster och detta se
nast 97/98, men i vilken form fanns 
ingen enighet om. Borgama ville 
inte bygga ut O Tornskolan 
respektive Vikingaskolan utan 
satsa på en högstadium men var .. ? 
Gunnar och Lars A förordade 
utbyggnad av dessa skolor . 

Jag tror att många precis som 
jag gick hem med en stor oro för 
hurvåra barn skall få det under sin 
viktiga högstadietid. 

Karin Blom 

Påskuppehåll 
Veckobladet kommer inte ut i 
påskveckan. Vi gör för ovan
lighetens skull ett uppehåll, men 
räknar i gengäld med att hålla på 
längre i juni, när valdebatten bör 
ha kommit igång på allvar. Till 
den är bidrag välkomna snarast -
både när det gäller kommunal
och landstingspolitiken. Men VB 
är också öppet för rikspolitiska 
och inte minst EU-frågor. Så hör 
av dig med inlägg, notiser eller 
artiklar! 

VB nr 12 kommer alltså den 8 
april. Glad påsk! 

en f d ordförande i Gatu- och 
Trafiknämnden. Skulledäremoten 
akademiker från vänsterpartiets 
Lund passa bättre, så välkommen 
Gunnar Sandin! Glöm barainteatt 
Du måste ha väljamas stöd också. 

LarsÅström 

POSTTIDNING A 

_:2_-::l 71 Lu.:nd. 

Kommunala 
Musikskolan 50 år! 
I år fyller kommunala musikskolan 
i Lund 50 år, något som är värt att 
fira -lämpligen genom att besöka 
någon a v dess J ubileumskonserter. 
Före påsk är det ingen konsert i 
Lund, men väl i Södra Sandby, där 
Hela skolan sjunger i Byskolan 
den25 mars kll2.30. VB återkom
mer med evenemangen efter påsk. 
Boka dock redan nu den 17 april 
för stadsorkesterns konsert med 
Jacques Werup i stadshallen kl 
19! 

-Pigg tioåring 
Under 1993 frrade T red j ev är Ids

butiken KLOTET l O-års-minnet av 
butikens öppnande. När man nu på 
lördag håller årsmöte och ser till 
baka på det året.så har l l-årsdagen 
också hunnit passera. Med åren 
tycker vi att vår butik blivit allt 

Vandringar 
Snart är det dags för klassikern 
"Påskvandringen". Avfärd sker 
skärtorsdag morgon kl . 9.18 från 
Lund C och själva gåendet börjar i 
Perstorp. Den som behöver arbeta 
eller har annat förhinder kan ta ett 
tåg från Lund 15.16, byta i Häss
leholm, stiga av i Klippan och an
sluta till de övriga vandrarna. Det 
blir två nätter i vindskydd och 
måttlig~- dagsetapper. V andringen 
slutar i Angelholm men på hemre
san tar man paus i Helsingborg, 
turar över Sundet och dricker 
Påskebrygd. Det är sista året som 
det har det otillåtnas charm, för i 
EG försvinner de svenska procent
estriktionema på öl. 

Till sommarvandringen genom 
Slovenien finns det ett par rest

latser. 
Kontakta Gunnar Sandin, tel. 

135899. 

finare och vi kan glädja oss åt att Ungdomslista 
fler och fler människor har hittat lir oet som ett alternativ för de 
dit.Att vi numera har öppet mer skånska vänsterväljama i riksdags
normala tider(ll-18 vardagar,! 0- alet. Unge Vänster har beslutat att 
14lördagar),har väl också bidragit ställa upp i alla fyra kretsarna med 
till att det blivit lättare att besöka n gemensam lista som toppas av 
oss. ikard Persson,23 år. VB återkom-

Beklagligtvis har ju läget inte er med information. 
blivit mer centralt med åren. Det 
som händer i Lund, händer mellan forts fr dn föregdende spalt 
Mårtenstorget och Klostergatan, n isatians arbete. Redan tidigare på 
och där ligger vi ju inte. Å andra d~gen finns han i butiken och visar 
sidan slipper vi lindrigt undan med s ma v_aror och anordnar prov
hyranochkanhål!aossmedenstor smaknmg. A 
och ljus lokal i alla fall . . ntiers Gustavsson_ 

K LeJfET startadesom ett försök 1-----------~ 
till konkret handling för r ä uv isa 
och solidaritet. Diskussioner om 
tredje världen blev alldeles för lätt 
just diskussioner, prat eller kanske 
välgörenhet. som bara bekräftade 
snedfördelningen . Genom att 
försöka ta reda på hurproduktionen 
bedrevs, att söka kontakter med 
kooperativ och andra som själva 
hade uppbyggnad som mål och 
genom att här hemma bedriva 
information och opinionsbildning 
om sanunanhangen i världseko
nomin, så skulle man göra något 
mer konkret. 

Under sitt första decennium har 
föreningen hunnit knoppa av 
ytterligare en butik i Ängelholm. 
Där har man nu startat egen 
förening. Av årets bokslut framgår 
att vi haft en dryg miljon i 
försäljning- en summa som skulle 
kunna vara mycket större om fler 
konsekvent gick in för att handla 
solidariskt. 

Föreningens årsmöte hålls på 
Forum, Krafts Torg 12 C, klockan 
14.30 nu på lördag . Nicholas 
Berglund från North&South Ex
change berättar om sin arga-

forts nästa spalt 

~ 
VANsTERPARTIET .Må 28.3. kl 19.30 
medlemsmöte på partilokalen. Faststäl
lande av fullmäktigel ista + handlings
programmets avbsnin om skola och 
fritid . 
RÖDA KAPELLET. LÖ 26.3 KL. 14.30 
(prick) börjar reducerat genrep inför 
konsert 16.30. Se särskilt utskick! Sö 
27.3 Kl 18.45 rep med gästdirigent 
Håkan Carlsson på Kapellsalen , 
Odeum.Träning inför maratonappell
möte 9.4. Viktigt! Ta med diverse noter. 

HASSES SLÄKT. Rep 30.3 inställd . l 
stället extra rep 6 .4. Ord rep 30 .4 
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