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Utkommer fredagar 1996 22:e årg. lO 
Vad kan Lund lära av Jönköping? Detaljhandelsutredningen klar 
Stormarknader etablerades utanför många svenska städer I arbetet inför Lunds nästa översiktsplan beställde byggnads-
under 80-talet. Så även i Jönköping, där Smålands artil- nämnden i maj en utredning om detaljhandeln i Lund- inte 
leriregemente, A6, lades ner 1985 och för!andla~es till ett av bara i ~~adskärnan. ~tredningen ä~. nu klar och har presen-
Sveriges största köpcentra 1987. Belaget mitt emellan terats for byggnadsnamnden. Som vantatav ett branschorgan 
Jönköping och Ruskvarna hade det ett perfekt läge i den (Handens Planinstitut AB) är utredningen mest inriktad p~ 
utspridda södra Vätterbygden -för bilburna kunder. handelns köpkraft, köptroheten hos konsumenterna och pa 
Effekten blev att lönköpings bäg- stora kundkategori som rör sig till förslag till åtgärder som gynnar handeln. 
oe stadskärnor Östra och Västra, fots mellan butiker, restauranger Det finns positiva överraskningar Dalbys centra delar, dvs Dalby 
~tarmades myc'ket snabbt med för- och kulturella attraktioner. Det i detaljhandelsutredningen. Till Centrum bör utvecklas till "ett 
ödande verkan på stadsbild och viktigaste är att fotgängare, cyk: största delen är de en följd av de Lunds satellitcentrum" med nya 
·stadsliv. I början av 90-talet tog lister och bussar kommer fram I direktiv som byggnadsnämnden kommersiella möjligheter främst 
stadens köpmän tag i problemen, stadskärnan. Det är inte ~eller efter ett par turer gav konsulten. för sällanköpshandeL 
och lyckades på tre år väcka liv i avsikten att ta bort parkenngs- Vilken konsult som skulle göra Man kan konstatera, som fram-
innerstadshandeln med en rad åt- platser, annat än från gator och jobbet, visste inte byggnadsnämn- går också av artikeln om Handels-
gärdersommansjälvagenomförde torg där bilam~ står i vägen för dendå -det skulle upphandlas i föreningens möte, attexternaköp-
tillsammans med kommunen och bussar och cyklister. konkurrens ... Det slås fast att: centra. dvs stormarknader är"ute" 
fastighetsägarna i Östra centrum. Istället står ju majoriteten bak- _ Lund ligger faktiskt bra till just nu : ··1 dagsläget med den höga 

Bussar och bilar flyttades från om en utökning av parkenngs- ifråga om "köptrohet". Hela 94% köptrohet och uppskattning som 
Östra Storgatan, som alltså blev möjligheterna utanför. stadskär- av dagligvaruhandeln sker hos befintlig handel röner skulle en 
gågata. Långlördagar införde med nan, t ex väster om statiOnen, dar handlare i kommunen, ett mindre extern etablering vara till skada 
en rad jippon, mötesplatser ordna- ett par hundra p-platser plan,eras utflöde sker till Burlöv. och detaljhandelsn skullesannolikt 
des, och gator och torg "möblera- under mark, och på Lunds Ostra _ Sällanköpshandeln, dvs av vinna mer på ökad tillgänglighet 
des" med växter, utemöbler och (Statoil vid Dalbyvägen), där en specialvaror, visar på ett inföde än ytterligare handelsetablering-
serveringar. En utvärdering som infartsparkering ska prövas. från grannkommuner, "mycket ar" , skriver HPI. 
gjordes J 993 visar att dessa åtgärder Köpmännen oroar SI~, det bru- beroende på ett kvalificerat utbud Detalj handelsutredningen kon-
hade stor betydelse för butikernas kardegöraöverförändnng~r,men i en utomordentligt trevlig miljö " centrerar sig alltså på traditionell 
attraktivitet, och omsättningen öka- de ser också fram mot att t!llsam- skriver HPI. handel i staden och dess olika 
de åter. mans med politikeroch tjänstemän _Ytterligare extern handel, dvs stadsdelscentra, och föreslår olika 

Nå men tillgängligheten till gemensamtdiskuteradetaljer och typ stormarknad, "bör ej etableras åtgärder för att göra dessa än mer 
stadskärnan, hur löste man den? hur man skakunna utforma Lunds före 2000-talets ingång". Men där- attraktiva: 
Utvärderingen visar att det vikti- trafiksystem ~å ett !11iljö~npassat efter anses befolkningstillväxten - Inför p-avgiftsystemet "I O-
oas te inte var ännu fler parke- sätt. Detfinns1dagstorreforutsatt- motivera sådana köpcentra. kronan" (för 1-2 eller 3 timmars 
ringshus inne i detta område. Men ningar f?r _att kunna bli över~ns än parkering) 
man bör inte heller minska antalet under t1d1gare mandatpenoder, stadsdelsköpcentra -Samordna stadskärnansöppet-
p-platser som idag finns i kanten av framhölls från både köp'!lä,n och Ett direktiv till utredaren var att tider, 
centrum. Att bussarna lagts utanför tjänstemän. Från folkpartihall har studera stadsdelarnas befintliga -Markera stadskämans entreer 
centrumgatan har inte minskat uttalats ett klart stöd för flera av köpcentra. HPI kommer fram till tydligare och gör Stortorget till 
handeln, snarare tvärtom eftersom majoritetens förslag, även om att Linero och Fäladstorget är att- mötesplats. 
gatan blivit buss- och bilfri. några folkpartister inte har släppt raktiva butikslägen, som kan. och - Bättre städning av gator och 

En utveckling som den i lönköp- tanken på ett p-hus i k v Blekhagen bör utvecklas ytterligare. A ven torg! 
ing har aldrig drabbat Lund och vid Laboratoriegatan. Tho 
dess stadskärna, mest för att en 
majoritet av politikerna i Lund 
konsekvent vägrat gå rned på några 
stormarknader utanför staden. Idag 
visar det sig att denna linje varit 
riktig. Intresset för "externa etab
leringar" har idag också minskat 
påtagligt, och de flesta av stadens 
köpmän fruktar den. 

Köpmännen i centrum 
Erfarenheterna från lönköpings 
"stadskämeförnyelse" var temat när 
Handelsföreningen i Lund bjöd in 
politiker och tjänstemän till sitt 
medlemsmöte med pytt. Det blev 
en rätt långdragen tillställning, och 
det hade kommit betydligt fler 
medlemmar än väntat i en trång sal 
på Grand hotell. Någon mer om
fattande diskussion blev det inte 
heller tid till. Från den politiska 
majoriteten i Lund förklarades dock 
att de åtgärder man har föreslagit 
för trafiken i stadskärnan har sam
ma syfte som köpmännens- att ge 
bättre utrymme för den mycket 

Detalj
handelsutredningens 
omslagstecknare har missat att 
Lunds domkyrkafaktiskt har tvenne torn! 

Parkering 
Parkeringsstandarden är förhållan
devis låg, skri ve r HPI försiktigtvis 
i o sammanfattningen. Men i texten 
är det ingen tvekan om att man 
tycker det ska byggas fler p-hus i 
stadskärnan. Man uppskattar att 
500 ytterligare platser behövs! En 
målsättning som onekligen kom
mer i konflikt med de trafikinitiativ 
som svamp-majoriteten lagt fram, 
och som behandlats i tekniska 
nämnden och byggnadsnämnden 
denna veckan. 

Där visar också tjänstemännen 
på en förbluffande beredvillighet 
att snabbt remittera förslaget om 
avstängning av Östra Mårtensga
tan och borttagandet av p-platser 
på Mårtenstorget till utredningen 
som inte oväntat finner att det är 
ett dåligt förslag. 

Vissa politiska initiativ förefal
ler vara viktigare och intressantare 
än andra. Mer om det i kommande 
nummer av VB 

Thomas Schlyter 



~C]EJ 
V)I\NSTERPARTIET LUND ANSER 

Det har nu gått en månad sedan 
vänsterpartiet hade sitt årsmöte, det 
har också gått ett par månader i en 
kommun med en helt ny organi
sation och med nya kommunal
politiska villkor. Den nya kommu
nala organisationen har påverkat 
vänsterpartiets verksamhetsplan 
och även dess val av styrelse. Vi 
har nu en styrelse med större kom
munalpolitisk anknytning än tidi
gare. Man har också till ordförande 
valt mig som har rötter både i 
fullmäktige och i en kommundels
nämnd. Ytterligare kdn-politiker 
finns med i styrelsearbetet 

Kommundelsreformen avser ju 
att öka demokratin och att föra ut 
politiken till "vanliga" människor. 
Man vill också få politiker och 
beslut närmre de som verkligen 
berörs av besluten. Detta betyder 
ocksåatt partiets politiker i de olika 
kdn måste ha kontakt med sina 
väljare i kommundelen, annars 
kommer partiets politik att bestäm
mas centralt av de förtroendevalda. 
Detta har verksamhetsplanen tagit 
fasta på och vi ska utveckla partiets 
kommundelsorganisation. Fördem 
som i likhet med mig kom in i 
partiet via stadsdelsgrupper känns 
det säkert skönt att få återuppliva 
den organisationen. Själv har jag 
nästan en nostalgisk känsla för den
na organisation som betytt mycket 
förmig både som vanlig innevånare 
och så småningom som politiker. 
Det är en stor och viktig fråga för 
partiet och naturligtvis styrelsen 
att under året få igång kommun
delsverksamhet 

Kdn-organisationen har nu varit 
igång i över två månader, hur har 
det blivit? Utbröt stora katastrofen 
i början av januari , tick alla kom
muninvånare det bättre, fick de mer 
att säga till om i sin kommundel, 
har livet förändrats på ett genom
gripande sätt eller har man inte 
märktnågot av det nya? Verklighe
ten är, som väntat, att allt varit 
lugnt inga stora förändringar har 
märkts. Tjänstemän och politiker 
harvarit liteosäkra i sinanya roller, 
men Lund fungerar fortfarande. 
Man har märkt på människor 
utanför den kommunala organisa
tionen att de har en viss nyfikenhet 
och förväntan på det nya. Man kan 
märka att intresset för hur man har 
det i sitt närområde har ökat och att 
man nu har en förhoppning om att 
man kan nå de beslutande och på så 
sätt få vara med om att påverka 
sina egna villkor. Detta är det natur
ligtvis väsentligt för oss politiker 
att ta hand om på rätt sätt. Ett sätt är 
naturligtvis en mindre centraliserad 
politisk organisation, således kom
mundelsgrupper. 

Verksamhetsplanen tar även upp 
andra frågor än kdn organisation. 
Vi vill också lyfta fram lite mer 
långsiktiga politiska frågor och 
diskutera dessa på medlemsmöten. 
En sådan fråga som redan börjat 
diskuteras är trafiken i Lund. Den 
kommer upp på medlemsmöte den 

'

Denna sida innehåller information till J 
Vänsterpartiet Lunds medlemmar 

Kallelse till medlemsmöten 
i Vänsterpartiet Lund 

Vänsterpartiet Lunds medlemmar kallas till medlemsmöte måndagen 
den l april kl 19.30 i medeltids salen, Folkets hus. På dagordningen: 
-Val av ombud till vänsterpartiets partikongress. (Lund har fyra 
ombud, nomineringar görs till valberedningen: Kent Nilsson 15 13 38, 
Henrik Smith 148545, Margaretha Björnsson Kågström 14 64 01 , 
Kristina Zitko 30 63 55); 
-Vad kan vi vänta av partikongressen utifrån inkomna motioner? 
-Trafikpolitiken i Lund och i Sverige (bl a med anledning av kom-
munikationskommittens betänkande). 

Därpå följande medlemsmöte blir måndag den 13 maj. Lokal med
delas senare. Denna gång kommer välfärdspolitiken i Lund och i 
Sverige samt Lunds agerande på partikongressen att behandlas. 

Rapporter från stadsdelsgrupperna 
Centrum 
Den 7 mars träffades sju vänster
partister boende i centrum hemma 
hos Daniel Huledal för att diskutera 
startandet av en stadsdelsgrupp. 
Diskussionen handlade bl a om de 
konflikter som ofta uppstår mellan 
boende i centrum och de övriga 
som utnyttjar cenrum för olika 
aktiviteter, det bristande fritids
utbudet för ungdomar, skolsitua
tionen , avsaknaden av öppna 
förskolor, trafiksituationen samt 
Lundagårds restaurering. Vi be
stämde oss för att fortsätta träffas 
en gång i månaden inför KDN 
Centrums möten och att mellan 
mötena eftersträva att utföra någon 
utåtriktad aktivitet. Nästa möte blir 
torsdag den I I april hemma hos 
Olof Norborg och Kristina Zitko 
på Östra Vallgatan 19 kl I 9.30 dit 
alla intresserade centrumvänster
partister är hjärtligt välkomna. 

Väster 
Vänsterpartiet Väster har möte för 
medlemmar och sympatisörer 
tisdagen den 26 mars kl I 9.00 
hemma hos Angelica Oxenby 
Jonsson, Vildandsvägen 20G:201. 

I april. Ytterligare frågor av denna 
typ, t ex rättvisefrågor, kommer 
upp senare. 

Vi kommer också att utöka vår 
information till medlemmar och 
andra. Vi planerar att använda VB 
och distribuera vissa nummer (som 
detta) med extra information till 
alla medlemmar, även dem som ej 
prenumererar. Vidare ska vi utöka 
öppethållandet av vår partiexpedi
tion. Styrelsen kommer att svara 
för att expeditionen är öppen varje 
onsdag 18-20, då ni träffar någon 
styrelseledamot där. Dessutom 
kommer Olof att finnas på expedi
tionen måndagar fram till I maj för 
att sköta distriktarbete. 

Slutligen ska sägas att l maj 
kommer också i år och att samar
betet med socialdemokraterna fort
sätter. Inte så att vi "går" samman, 
men vi samordnartågenoch avslu
tar på samma ställe, i folkparken . 
Vidare hjälps vi åt med praktiska 
arrangemang. Det blir således 
ungefär som i fjor. 

Göran Fries 

Norr: (V)i miljöarbetar 
på Norra fäladen. Ulf Lundwall i 
studiefrämjandet, Per Wickenberg 
(s) och Karin Lönn (v) tillhörpådri
varna när det gällermiljöarbetet på 
norr. Miljögruppen, bestående av 
rniljöintresserade, har sammanställt 
två arbetsböcker om miljön på norr. 
Den första gick ut till samtliga 
boende och samlades in av miljö
informatörer under Ulf Lundwalls 
ledning. A v 5000 utdelade kom 
drygt 10% tillbaka ifyllda vilket 
miljögruppen anser vara ett bra 
resultat. Den andra vänder sig till 
de kommunanställda på norr, som 
nu skall ge sina synpunkter på 
miljöarbetet på norr. 

Nej till kraftvärme 
Ett annat miljöärende är den 
utredning om lokaliseringen av ett 
fliseldat kraftvärmeverk som varit 
på remiss på norr. Karin Lönn 
utfo rmade ett gediget förslag till 
svar som fick ligga till grund för 
nämndens yttrande. Det mynade ut 
i kravet att kommunen först skulle 
undersöka om vi verkligen behöver 
mer elkraft. Nämnden sa också nej 
till att placera värmeverket vid 
vattentornet, som var ett av alter
nativen. Transportskäl var moti ve
ringen. 

stadsdelsgruppen Norr 
har haft ett möte i februari och 
planerar ett i april. Lokala frågor 
dominerar; miljöförstöring, (också 
den andliga variant som kallas 
porr), moskeen och andra frågor 
har dryftats. Några medlemmar har 
engagerat sig lokalpolitiskt i utskott 
och arbetsgrupper utanför det 
egentliganämndarbetet Ettappell
möte)är på tal i april. Siste April 
(som de svage kalla Valborg) vär
mer vi oss till tonerna av Röda 
Kapellet, vid s-brasan på St Hans 
backar. ("Monte Composto"). 

RL 

Söder 
Vänsterpartiet Söder träffas unge
fär en gång i månaden och bereder 
kommundelsnämndens möten. 
Kontaktperson är Rashid Mujde 
151986. 

Från det 
kommunala 
Ett stort antal nya chefstjänster har 
som bekant tillsatts inom den 
kommunala byråkratin i samband 
med den stora omorganisationen. 
Med anledning av pågående löne
revision har personal- och utveck
lingsutskottet frågat de olika presi
dierna om man är nöjd med den 
föreslagna lönesättningen. Presidi
et i Kdn Söder, med Kaj sa Theander 
som ordförande, är kritiskt i sina 
kommentarer. 

Man konstaterar, utan att kom
mentera lönenivån generellt, att 
chefer i tekniska nämnder värderas 
högre än de som sysslat med barn
och äldreomsorg, att arbetet i 
centrala förvaltningar värderas 
högre än i kommundelsförvaltning
arna och, mest betänkligt, att man
liga chefer har högre lön än kvinn
liga. Över medianlönen finns 
endast en kvinna, tillsammans med 
tolv män! Alla männe föreslås få 
höjd lön. Undermedianlönen finns 
de övriga sex kvinnorna samt sex 
av de arton männe. Av männen 
föreslås fyra få höjd lön, av kvin
norna- ingen! 

Västers vägval 
Vänstern på Väster har tagit på 
allvar att komundelsnämnden kan 
och bör ha synpunkter även på 
frågor som man inte har direkt 
budgetansvar för. Jag tar mig 
friheten att citera ett längre stycke 
som lämnats in till Kdn Väster: 

"Fjelievägens funktion och 
utformning är starkt negativ fö r 
norra delen av kommundel Väster. 
Kring sig skapar den, med sina 
parallella lokalgatoroch obrukbara 
närområden, en 60-80 meter bred 
trafikzon, där människorinte gärna 
frivilligt vistas. Tillbud och olyckor 
är legio p g a vägens bredd och de 
högtuppskruvade hastigheterna ... . 
I planärendet för nytt studenthus 
på Vildanden förutsätts att huset 
byggs som en sarkofag med 
pansarglas + en två meter hög 
bullermur för att man ö h t skall 
kunna vistas i kåken ... 

Fyrfiliga vägar som skär rätt in 
mot stadskärnan är en typiskt för
åldrad trafiklösning från den tid då 
bilen skulle fram till varje pris, på 
bekostnad av andra trafikanter, luft 
och närmiljö. 

Vi har fö reslagit att Fjelievägen 
upphör som väg, från Mobiliaron
dellen in till Måsvägen. Infartstra
fiken skulle då ledas på Öresunds
vägen .. . 

Den från väg befriade Fjelie
vägen skulle bli ett attraktivt läge 
för bostäder, grönområden ... " 

S-8 P 

Öster 
Nästa möte med Vänsterpartiet 
Öster är onsdagen den 20 mars kl 
I 9.30 i Vita Huset på Djingis Khan 
(Östra Tom). På dagordningen: bl a 
skolfrågor inför KDN:s möte. 



Angola idag: 
En bulle om dagen kan 
få skolan på fötter ... 
I den tidiga morgonen vandrar jag 
runt i Malanje, letar efter en chans 
till en fika. Gata efter gata- stängt, 
igenbommat, förstört. 

Längre bort ligger marknaden, 
som sakta vaknar till liv. Följd av 
ett gäng trasiga tiggande ungar 
hittar jag färskt bröd och bananer. 
Det känns som ett kap. 

Sätter mig på min stamkrog i 
stan, får så småningom en kopp 
varmt vatten, lägger i den medhav
da tepåsen. Generatom dras igång, 
en kille går några varv från förrådet 
med olja till den i en gammal 
plåtburk. Inne i restauranten prövas 
discomusiken. 

På gatan passeraren kvinna, knä
ande under en stor säck träkol. Ar 
hon månne en av de hundratusentals 
internflyktingar som flockats runt 
denna lilla stad? Funderar, tarfram 
anteckningsblocket för att skriva 
nernågra av mina många intryck ... 

Malanjeligger40miliniAngola, 
rakt öster om huvudstaden Luanda. 
På min fina kolonialkarta, tryckt 
samma år diktaturen föll i Portugal 
och kolonialimperiet rasade sam
man, finns en kort text om provin
sen med samma namn: " ... en av de 
finaste turistregionerna i landet med 
vattenfall, bergsformationer och 
sällsynta djur. " 

Förrött av krig 
Nu är Malanje på väg att försöka 
resa sig igen efter det senaste och 
mest förödande kriget i landets his
toria. Situationen är milt talat 

absurd. Tvåjättelikakrigsmaskiner 
hardelatlandet mellan sig. UNITA, 
gödd och stödd av USA, apartheids 
Sydafrika och Zaires diktator 
Mobutu, har sedan de förlorade 
valet 1992 effektivt förstört stora 
delar av det samhälle de vill styra 
över. MPLA-regeringen, som 
följde FNs spelregler och avväp
nade stora delar av armen före valet, 
tvingades lägga alla resurser de 
kunde uppbringa på ett nytt försvar. 
När läget var som värst hade de 
bara kontroll överhuvudstaden och 
ett antal provinsstäder. "Ett under 
att regimen klarade sig", sa en kana
densisk kollega som arbetar i 
Luanda sedan början av 80-talet. 

Men i det kriget försvann också 
de sista resterna av arvet från 
befrielserörelsen MPLA. Makten 
koncentrerades i händerna på en 
liten klick runt presidenten. Eko
nomiska reformer beslutas, men 
genomförs inte. Medan inflationen 
når bananrepublikernas rekord
nivåer har denna klick försett sig 
med en officiell kurs på inte ens en 
femtedel av den verkliga, och gör 
sig mycket stora vinster. 

'Sila ' - hans riktiga namn är 
Luis Augusto Monteiro- blev kvar 
genomUNITAs mer än två år långa 
belägring av Malanje. Sila och hans 
kolleger driver flera projekt i 
Malanje. De tillhörden angolanska 
organsationen ADRA som arbetar 
med flyktingar och andra fattiga, 
för att hjälpa dem att få igång en 
egen försörjning igen. Idag är 

En afton i fullmäktige 
Det var fortfarande ljust ute när 
foajen i stadshallen började fyllas 
av ivrigt konspirerande kommun
fullmäktige i större och mindre 
grupper. Den enda verkligt intres
santa frågan var huruvida kommu
nen skulle utnyttja sin förköpsrätt 
till ett par fastigheter vid infarten 
till Skryllegården eller låta före
taget Ballast Syd köpa dem och i 
så fall arrendera dem för en period 
av 25 år. Tekniska förvaltningen 
hade med knapp majoritet (s, mp 
och v) föreslagit köp. Roland 
Andersson menade att arrende
avtalet tillfredsställde kommunens 
behov. Kostnaden skulle bara bli 
15000 per år jämfört med 50000 
vid köp. 

Så v-gruppens ställningstagan
de var inte så klart. En som oroade 
sig var Björn Abelson(s) . Också 
Matz Hammarström (mp) snegla
de åt v-gruppen till. Efter omröst
ning inom gruppen blev beslutet 
att ta ställning för köp. Lättnad 
bland de oroliga. 

En skolklass från komvux såg 
sig förundrat omkring. Jag pratade 
med läraren som tidigare varit min 
arbetskamrat på Heleneholms
skolan. 

Upprop 
Komvuxeleverna kände nog igen 
sig när uppropet genomfördes. 
Claes-Göran Jönsson (s) smög 
något försenad in som en försumlig 
elev. Så var alla bänkade och för
handlingama kunde börja. 

En rad formella ärenden avgjor
des utan debatt. Ett ärende som 
tillkommit efterdet att dagordning
en uppgjorts gällde godkännande 
av avtal om kostnadsutjämning 
avseende omsorger om utveck
lingsstörda, särskola och psykiatri. 

Lars Lindblad (m), entusiastiskt 
på hugget, klagade över att han fått 
handlingama för sent, och att detta 
satte demokratin ur spel. 

- Det var fel, konkluderade 
ordföranden Larry Andow. Men 
det var nödvändigt. En kärnfull 
formulering. 

Avtalet godkändes 
Efter alla dessa preliminärer nådde 
fullmäktige äntligen dagens ritu
ella drama, som skulle ge de ledan
de personligheterna möjlighet att i 
strikta former framträda i sina 
roller. 

"Angående förköp av fastighe
terna Hardeberga 4:4 och 2.19": 

många av dem beroende av livsme
delsstöd utifrån. 

Här i Malanje har provinsför
valtningen nästan helt upphört att 
fungera. Kyrkor, enskilda organi
sationer och FN-organ sköter 
jobben. Förvaltningen gillar att 
lägga sig i organisationernas egen 
planering, men ger dem inget stöd 
alls. "Provinsguvernören har all
deles för mycket privata intressen 
här i provinsen", menar Sila. "Han 
vill inte förlora kontrollen över dem 
genom att stimulera företag och 
enskilda att satsa här." 

Pampigt kolonialpalats 
I centrala staden ligger ett pampigt 
och något slitet palats från kolo
nialtiden. Där har MPLA-partiet 
sitt högkvarter. Sila pekar på en rad 
förrådsbyggnader inom synhåll 
från partilokalen. "Ser du att taken 
är borta? Folk började plocka ner 
dem för några månader sedan för 
att sälj a dem eller använda på annat 
sätt. Partiet/staten rörde inte en fena 
för att hindra dem." Jag undrar för 
mig själv om det var någon inom 
partiet som tjänade på den affären ... 

Inte så konstigt att folk som Sila 
lämnar förvaltningen och prövar 
andra vägar. För dem som lyckas 
få igång en bra organisation finns 
mycket stöd att hämta från olika 
givare. 

Ett projekt som Sila och hans 
medarbetare nu vill utveckla på 
allvar handlar om bullar. "En bulle 
om dagen kan få hela skolan på 
fötter ... ". När svälten är en daglig 
gäst i familjen betyder en bulle 
mycket. Så här ska projektet 
fungera: 22 000 barn ska få en bulle 

Flera händer for i luften när 
partiföreträdarna begärde ordet. 
Tove Klette (fp) blev först och 
trädde fram på sitt drottninglika 
sätt och yrkade förköp efter att ha 
berättat allt som folkpartiet uträttat 
för Skrylle. Hon gick därmed emot 
Jörgen Jörgensen (fp) som i teknis
ka nämnden utttalat sig mot köp. 
Denne annars mycket talföre 
folkpartist teg sig igenom debatten. 

Jan Andersson (m) yrkade med 
feodal myndighet avslag på köpet. 
Kommunens intressen var tillgo
dosedda genom arrendeavtalet. Det 
vore olagligt att utöva förköps
rätten, påstod han med anklagande 
röst och spände ögonen i fullmäk
tige som om han haft en pluton 
odisciplinerade rekryter framför 
sig. 

Dramatisering: Stark 
Ä ven centern gick emot sin nämnd
representant och yrkade på köp. 
Dramats repliker var skrivna av 
stadsarkitektkontoret, men alla 
framförde dem som om de hittat på 
dem själva. Duktiga aktörer alltså. 
Men där gavs också utrymme för 
vissa improvisationer som i all 
commedia dell'arte. 

Matz Hammarström (m p) mena
de att det fanns en risk för att Ballast 
Syd skulle sätta igång och bryta 

om dagen - om de kommer till 
skolan. 44 kvinnor i grannskapet 
får ersättning i matvaror för att 
baka 500 bullar om dagen. En 
dieseldriven kvarn inköps för att 
mala maj sen- den kommer många 
andra hushåll att kunna utnyttja för 
en liten slant. Inkomstema från 
kvarnen ska gå till att utrusta sko
lorna och ge lärarna arbetsmaterial. 
Så kommer barnen att kunna lära 
sig litet mer i skolan .. . 

G a tu barn 
Nu är morgonteet urdrucket. Som 
jag satt där och skrev, kom en liten 
gosse fram. Allt han hade på sig 
var en alldeles för stor tröja. Den 
hängde över hans magra axlar, ner 
mot de magra knäna. Den var grymt 
smutsig. Ett gatubam tänkte jag. 

Han räckte tyst fram handen. J ag 
bad honom komma närmare, frå
gade var föräldrarna var. "Pappa är 
i Cacusodistriktet", sade han tyst. 
Någon mamma tycktes han inte ha. 
Gav honom litet bröd och bananer, 
plus en slant. Han gick, men kom 
snart tillbaka. Lika tyst som tidigare 
drog han plötsligt upp den slitna 
tröjan över huvudet. Ingenting 
under. Pekade på sin nakenhet, 
räckte fram handen. Ville ha till ett 
par kalsonger. 

Vi bytte få ord och många tankar 
med varandra. Pojken längtade så 
uppenbart efter en vuxen, efter till
hörighet, så det gjorde ont inuti 
mig. Gav honom en rejäl slant och 
sa ajö. 

Längtade plötsligt intensivtefter 
att bo just där, kunna bjuda hem 
denna tysta allvarliga pojke, ge 
honom ett bad och ett hem -

Bertil Egerö 

sten till Öresundsbron i området 
om inte kommunen köpte. 

Lars V Andersson( c) replikera
de på sitt precisa skollärarsätt, att 
ville Ballast Syd bryta sten så hjälp
te det inte att äga marken. Påstå
endet föreföll mig konstigt, men 
ingen ifrågasatte det. Sven-Bertil 
Persson meddelade kort att väns
terpartiet var förett inköp av fastig
heterna. 

Lars Lindblad trädde frejdigtupp 
i talarstolen igen. Folkpartiets svek 
var förvånande. De hade ju en myc
ket längre tradition av marknads
förespråkande än det gamla protek
tionistiska högerpartiet. Hur kunde 
de förråda sina principer så flag
rant? Och Lunds socialdemokrater 
borde väl höra till förnyarna och 
inte till traditionalisterna. Han lyc
kades få upp både Tove Klette och 
Gunnar Jönsson (s) till repliker. 
Christine Jönsson och Annika 
Annerby Jansson fullföljde den 
moderata offensiven. Lagligheten 
i förköpet ifrågasattes i bästa 
amerikanskaj uriststiL Men också 
varmare argument användes. 
Moderaterna kämpade förden lilla 
enskilda individen mot den stora 
opersonliga kommunen som alltid 
hotade att köra över de privata 

(forts . sid 4) 
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HAR DU FLYTTAT? Skicka in hela adressdelen till Veckobladet 
(Se ovan). 

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

Quo Vadi(s)? 
Inför den stundande socialdemo
kratiska extrakongressen har 
Sydsvenska Dagbladet haft en 
serie på ledarsidan med vinjetten 
"(S)prickor i fasaden" . 

I tisdags skrev två vänstereko
nomer (varav en Lundabo i för
skingringen) Johan Lönnroth och 
Jonas Olofsson under rubriken 
"Förnyelse åt vänster" där de gick 
tillrätta med socialdemokraternas 
politik. 

Det var inte utan att man kände 
sig som kamelen inför både vatten
hålet och nålsögat; törstande och 
undrande. Vad och hur vill (v)? 
Hur skulle man ställa sig mellan 
förnyare och föråldrare? 

Bocka och skrapa med foten i 
farstun för att be att bli insläppta. 
Nej minsann, här krusas inte. Istäl
let fick man bilden av den påflugne 
friaren . Vederbörligen stärkt med 
enslurkurden 12%-igai portföljen 
delade man ut en känga åt såväl 
vänstern som högern i SAP. 

Det var bra att man inte gick i 
fällan och stödde den socialdemo
kratiska vänstern som så bra har 
karaktäriserats av Widar Anders
son i en tidigare artikel på samma 
sida i SDS. Han gjorde där samma 
analys av den socialdemokratiska 
vänstern, som vpk levererade för 
hela SAP redan i början av 1970-
talet: -SAP:s huvuduppgift är att 
hålla jobbarna på mattan och 
Wallenberg på gott humör. 

Inte heller växlade man in på 
Widars spår som leder från SAP 
till SAF. 

I stället förespråkar vänstern en 
omfördelning av inkomsterna, 
skatteväxling och produktionssats
ning i ekologisk hållbar riktning. 

Det har ryktats att Lönnroth 
motionerat till vänsterns kongress 
om ökad demokrati inom närings
livet. "En man en röst även i 
produktionen". Om det innebär att 
frågan om makten över produk
tionen åter kommer att spela en 
viktig roll för vänstern så är det 
bara att gratulera och hoppas på 
förlovning . 

För om svenska folket skall dra 
åt svångremmen så vore det bra 
om brallorna var deras. Liksom. 
Så vi kan se till att andra inte en 
gång tilllever över våra tillgångar, 
typ. 

r l 
(färsking rad stockholmare) 

Tango-Baby! I Lund? 
Lund börjar få dåligt rykte som 
kulturstad, avslutar Carl-Håkan 
Larsen sin anmälan i sydsvenskan 
av Skånes Dansteaters senaste 
evenemang. Tidningen hade puffat 
för !rene Hultmans gästspel i Lund 
med en kvartssida på söndagen, 
samma dag, som den första av två 
föreställningar samtidigt, som man 
beskrev det som avgörande för 
dansteaterns framtid. Det blev en 
konstnärlig framgång men en 
publik katastrof. Sammanlagt 
mindre än etthundra besökare på 
två föreställningar av den klassen 
är uselt! Det går inte att bortförklara 
med att det var början på sportlovet 
och att det snöade på måndagen. 
Alla är inte lärare och studenter 
har inte sportlov. 

Irene Hultmans föreställning 
borde kunnat fungera utmärkt för 
att dra ny publik till teatern. Ko
reografen är känd och framstående. 
Dansarna högklassiga och pro
grammet lättillgängligt utan att 
vara banalt. Musiken, bandad i en 
hyllning till Eartha Kitt i två korta 
hyllningsdanser till henne och 
levande tangomusik, med män
niskor i orkesterdiket i Tango
Babe. Det var smidigt, suggestivt 
och spännande. Men ... 

Pratar man med journalister 
möts man ofta av klagomål på 
dansteaterns PR. Den sköts ama
törmässigt utan styrsel. Det så 
viktiga publikarbetet, som går ut 
på att hålla stammisana glada men 
i förstahand att locka nya besökare 
till teatern fungeraruppenbarligen 
inte alls. Annonceringen ärtaskig. 
Det är möjligt att det finns en 
långsiktig planering på dessa 
områden, men risken är då atttiden 
har löpt ut för projektet innan den 
verkat. Och! Var är Lunds politi
ker? De är åtminstone inte i sa
longen när det är föreställning. 

Tolaas installationer 
Konsthallen haruppmärksammats 
för Sissela Tolaas installationer. 
De var väl inte av världsklass men 
det varmotiverat att visa dem. Det 
är sådant, som många konstnärer 
sysslar med idag. Installationerna 
skapade osäkerhet hos en stor del 
av publiken, som också blev 
förbannade! Reaktionen är para
doxal. Det är en kombination av: 
"är detta konst" - gamla jackor, 
stolar och tidningsställ och "sådant 
skall förbjudas". Det senare 
inställningen formuleras lite 
inlindat och modifierat till att den 
konsten åtminstone inte bör visas 
i kommunens lokaler och bekostas 
med skattepengar. Konsthalls
chefen Cecilia Nelson har före
dömligt talat mot insändarstormen. 
Men var är politikerna i debatten 
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och varför följer man inte upp 
intresset och de starka känslorna 
med gammaldags offentliga konst
debatter? 

Gun Gordillios vackra neonut
ställning harockså ifrågasatts, men 
det hade ju varit tjänstefel och en 
förolämpning mot en konstnär av 
den klassen om hon inte fått ställa 
ut i sin "hemstad"! 

Ä ven om Lunds kulturpolitiker 
berömmer sig för att ha uppfunnit 
kulturnatten får de nog se upp, så 
att den inte sänker sig över staden, 
när de är på sportlov. 

I Stockholm- Inge! a Lind i DN 
- gillar man Krognoshuser och 
Auras utställningar och önskar sig 
något liknande t ex. på N orrmalms
torg. 

Alltid något! 
RN 

En afton... (forts från s.3J 

rättigheterna. De agiterade livligt 
med förtrytsamt röda kinder. Och 
fick förstås mothugg. Det var ju 
lite konstigt att den opersonliga 
maktfullkomliga kommunen före
trädde skolbarn som skulle få bättre 
trafiksäkerhet mm genom beslutet 
och det var ju förvånande att den 
enskilda lilla individen hade ett så 
ovanligt namn som Ballast Syd. 

Votering! 
Så var det dags för dramats höjd
punkt, voteringen, där alla fick 
framträda med sina namn och där 
t ex folkpartiets splittring åskåd
liggjordes genom Jörgen Jörgen
sens avvikande röstning. 

Kds som inte alls medverkat i 
debatten gjorde en liten extra piru
ett i slutet med en fråga om den 
minskade flyktingmottagningen i 
Lund och den därav föranledda 
nedskärningen av anslaget som 
Anders Tilly menade inte fick ske 
alltför snabbt. 

Så dunkade Larry Arrdow klub
ban i bordet och avslutade mötet. 
Glada och upplivade strömmade 
fullmäktige ut ur salen efter ännu 
ett möte som gått precis som det 
skulle och som varit mycket 
trevligt. Det finns sannolikt ingen 
social grupp i Lund som har tätare 
och mer regelbundna relationer än 
det politiska etablissemanget. 

Till och med min kollega med 
komvuxklassen var förtjust: 
-Mycket lärorikt. 

Det blev ju både en sakdebatt 
och en ideologisk debatt och till på 
köpet en votering. Och så var det 
ju kort! 

Alla som ville fick gratis smör
gåsar efteråt. Mötet hade varit för 
kort för att fullmäktige skulle hinna 
mumsa i sig dem. Ute hade det 
blivit mörkt men inte riktigt svart. 

Gunnar Stensson 

Malmö sett från vänster 
Nästa helg 22-24 mars ordnar 
K varnby Folkhögskola i Malmö 
en kurs om Malmö settfrån vänster 
på Röda Huset, Industrigatan 4. 

Det handlar om Malmös ut veck
ling och framtid sett från ett väns
terperspektiv, där maktfrågor lyfts 
fram och välfärden sätts i centrum 
- en kritisk granskning i en tid när 
socialdemokraterna just haft sin 
extra partikongress. 

Makthavareberättarom Malmö 
idag och i morgon. Lars Brattberg 
från stadsbyggnadskontoret visar 
runt i buss på "Kontrasternas stad" 
och llmar Reepalu (s), kommun
styrelsens ordförande, ger sin vi
sion om framtiden. Fredrik Gert
ten, Lasse Söderberg ochAnn Eng
qvist samtalar om Malmö som 
kulturstad. 

Blankvers och blåsmusik 
På lördag kväll den 23 med början 
kl 18, uppförs programmet "Han 
som blev över" med Anders Gran
ström som uppläsare ochRöda Ka
pellet som står för blåsmusiken. 
Texten är ett avsnitt ur Göran 
Palms "Sverige - en vintersaga" 
som på blankvers berättar om en 
cementarbetare som kommer upp 
sig hamnar som ingenjör på Kock
ums. Hansdrömmaroch verklighet 
speglar den framväxande arbetar
klassens liv och visioner - väl
färdssamhällets, folkhemmets och 
arbetarrörelsens dilemma. 

Vill du vara med, ringKvarnbys 
expedition, tel 040-497310. 

~ 
KOMMUNALPOLITISKA GRUPPEN 
rpöte Må 18/3 kl 19.30 på partilokale n. 
Amne: Kommunen och landstinget. Rolf 
L. Nilson, landstingspolitiker(v) inleder. 
Må 25/3: Kommunfullmäktigeberedning 
och diskussion om budgeten för 1997. 
(Må 1/4: Medlemsmöte, se föreg . sida!) 

RÖDA KAPELLET Sö 17/3 kl18.45. 
OBS! Röda Huset, lndsutrig.4, Malmö 
Genrep av "Han som blev över" inför: 
Lö23/3 Föreställningen av ovanstående 
bö~a r kl18.00. OBS! Samling kl17.00. 
Sö 24/3 kl 18.45. Rep. med Joakim 
OBS! Folkuniversitetet, Mi!Jrtenstorget 
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