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Lunds översiktsplan: 
ses som ett brott motden tankeram nader åt söder och norr. tills de en 

De stela tankeramarna ~om säger att tillväxt automatiskt n; organ i GP kunde ~e kommuna!-
Att ta sej utanför de ramar som de är bra. men sen stångar man radet Hennkson sta och peka at 
invanda begreppen sätter för vårt huvudet rejält i nästa inramning. aster: Har ska staden hg~al Han 
tänkande är svårt. Ett bra exempel Ty god jord, enligt den vanliga h~de~agen m n an sknvtt kopeavtal 
är en av de debatter som uppstått tiogradiga bonitetsklassningen. är pa manga kvadratkilometer ute 1 

med anledning av energi - inget statiskt begrepp. Det finns Angered:. o • 

uppgörelsen. Kärnkraftsvännerna dubbelt så mycket god jord i I sydvas_rra Skane ftnns det ett 
säger: Barsebäck måste ersättas Lundatrakten nu som förtvåhundra slags detalJhandelsplan som sager 
medfossil bränslegenererad el men år sen innan de stora skiftena attdet inte ska anläggas Ilerextema 
Sverige har ju lovat att inte släppa inledd~s. köpcentra. Trotsdet planeras mm st 
ut mer koldioxid. Motståndarna Anta att man vill bygga-på den tva stY,cken mellan Burlov och 
mumlar att ökningen bara är mycketgodajordenruntVallkärra Malmo.ochtLundbyggerMob!lw 
tillfäll ig i avvaktan på det frälsande där det lätt kan anläggas en ut. o • • o 

biobränslet men har egentligen hållplats för pågatåg. Då kan man Sadant, och erfarenheterna tran 
inget bra svar. taettmotsvarandestyckehalvdålig den heta de~atten om Ha~de-

Andå är lösningen enkel: skär jord från stridsvagnarna på Rev- bergastaden.dardetmteblevnagot 
ner utsläppen från väg- och ingefältet, blanda in silt och lera av vare seJ den elle.r alternativen . 
flygtrafiken lika mycket som dc och torvströ, och vips har Lunds borde ha lart oss att oversiktsplaner 
från elförsörjningen ökar. Chock- kommun samma areal god jord trams! mte handlar om verkhgh~t 
höjda avgifter på lastbi !ar. bussar som förut. Det kostar, visst , men utan om Ideologi. Men tdeo/ogt ar 
ochjetplanskulletvingaövergods- sådant får vägas in i exploate- vtkllgl , och en dtskusswn mellan 
och persontransporter till de två reJ'ält motsatta planalternativ ringen. 
elektriska järnvägarna. En effekt- hade varit berikande. 
progressiv personbilsskatt skulle 
drabba de tunga förmånsbilarna 
med deras elektriska fönsterhissar. 

Silt och lera 
Det t i !!hör de idebaserade parti
ernas uppgifter att spränga poli
tiska tankeramar. Då gör det inte 
så mycket att de är små. fast det är 
förstås bättre om de är större och 
kan få direkt inflytande på politi
ken. Som i Lund. där idepartierna 
rnp och v tir med och styr. 

Den aktuella diskussionen om 
kommunens översiktsplan visar 
emellertid att det är si och så med 
de partiernas sprängförmåga. 

Tamp-kravet att ingen godjord 
rftr bebyggas. Det kan visserligen 

Ideologi, inte verklighet 
Det rnp-krav som röstades ner i 
full mäktige ville att ett alternativ 
som sparadeden godajorden skulle 
utredas och utvärderas likvärdigt 
med de nu antagna riktlinjerna. 
som innebär en betydande expan
sion av stadsbebyggelsen. Jagyisat 
att det är ett fantasilöst krav. And å 
tycker jag att det skulle ha bifallits. 
inte minst av vänsterpartiet. 

Erfarenhet och forskning säger 
att general- och översiktsplaner 
inte styr utvecklingen särskilt 
mycket. Det svenska parad
exemplet kommer kanske från 
Göteborg där planerarna på 1960-
talet gnetade med diverse utbygg-

Linje 2 
l fullmäktigedebatten företrädde 
v-representanten Linje 2. Besluts
processen måste hålla den snäva 
tidtabellen. 500 nya lägenheterom 
året (planförfattarnas max siffra) 
var för mycket men en en viss 
befolkningsökning fick man räkna 
med. och därför kunde inte åkern 
vara helig. Det är väl någonstans 
som verkligheten kornmer att 
hamna. men som ideologisk 
ståndpunkt är det inte särskilt 
spännande. 

Vänstern. och varför inte andra 
partier. kunde ha sagt: Visst 
kommer Lund att växa l Det är en 
attrakt iv stad dit människor vill 

Den fejkade skolsatsningen 
Enligt statistiken är Sverige ett av 
de lä~der som satsar mest p~'t skolan 
i hela världen. De siffror skolverket 
publicerade i höstas visar all 
skolorna behåller sin andel av 
kommunernas pengar. Men lärare 
och annan personal har konstaterat 
att klasserna blir större. resurserna 
mindre och miljöproblemen ökar. 

Hur kommer det sig'? 
Under90-talet har skolan åderlåtits 
genom omfördelning a v pengar 
inom dc kommunala skolbud
getarna bort från undervisning till 
hyreskostnader. Marknadshyrorna 
tar sko lornas pengar och i n gen har 
l'örsU\tt hur det har gått till. 

Bedrägeri i mångmiljon- o 

klassen. kronor.alltsa en ökning med 79 
D N h h d "k ·r milJoner kronor. Samtidigt gick agens y eter ar u n erso t SI ·, ~ kostnaden för un-
frorna för 
grundskolan i 
landet kom
muner och 
gjort en tabell 
över kommu
nernas hyres
höjningar un
der perioden 
91 till95. Lund 
hör t i Il de kom-

dervisning ner 
från 271 miljoner 
t i Il 230 mi !joner. 
alltså en minsk
ning med 41 mil
joner. Vi har på
stått att vi ökat 
skolans resurser 
sam ti digt som 
kommunen 

muner som framst å r som '~i~~i~~!i!!i~ åderlåtit dem. Det 
höjt hyrorna ,.- bedrägeri i mång-
mest. 1991 - --~ 
kos tade skolans lokaler 119.5 miljonklasscn. förhoppningsvis 

omedvetet. Men vi är många som 
miljoner kronor. 1995 hade blivit lurade. 
kostnaden stigit t i Il 198.5 mi !joner 

4 
flytta . Men låt oss se hur många 
som får plats om vi följer miljö
partiets restriktioner. 

Den enkla lösningen heter. som 
redan har framhållits i en VB
ledare , förtätn ing. En förtätning 
som är långt radikalare än de 2000 
lägenheter som stadsbyggnads
kontorets fantasi lösa utredare har 
fått ihop. 

Tre slags förtätning 
Arkitekten Anders Svensson skrev 
i "Lund sett från vänster" 1986 en 
intressant kritik av Lunds moderna 
bebyggelseutveckling. På sin färd 
från stadskärnan (med dess er
kända miljövärden) åt nordväst till 
det då nybyggda Gunnesbo konsta
terade han hur bebyggelsetätheten 
mer än halverades . Det är denna 
Gunnesbotäthet som är norm för 
det nuvarande planförslaget! 

Man kan förtäta på många sätt. 
l . Det banalaste sättet är att fy Ila 

luckor i den befintliga stads väven. 
Just nu uppförs cirka 450 lägen
heter på en p-plats som ingen 
saknar utanför Vildanden. Det 
handlar visserligen om enrummare 
åt studenter men det är just sådana 
som efterfrågas mest för tillfället. 
och Lund har redan 40% enrums
lägenheter. Sådana luckor finns 
det många: ett exempel som 
tidigare framförts är alla underut
nyttjade småparker på Väster. 
Motstånd från de kringboende 
måste man räkna med. men 
särintressena får inte stjälpa det 
allmänna bästa. Fast enklare, och 
i linje meden rödgrön miljöpolitik. 
skulle vara at' bygga bostäder på 
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Ansvaret 
Det politiska ansvaret vi !ar i första 
hand på f.d. skolstyrelsen. numera 
utbildningsnämnden. Jag har varit 
vänsterpartiets representant där 
under hela perioden. Vid ett par 
tillfällen har jag fört hyreskost
naderna på tal. l höstas beslöt v. 
rnp och s representanter i utbi ld
ningsnämnden att begära en 
undersökning. Nu har en siffer
sammanställning kommit beträf
fande åren 1993 till 96,alltså en 
kortare period än DN-under
sökningen. Det är synd eftersom 
de stora hyreshöjningarna sanno
likt kom i början av perioden. Det 
var då de höga hyrorna etablerades 
i all stillhet. Beträffande grund
skolan visar det sig att hyres-

./(11'1.1' sida 4 



Från min veranda 

Politiken marknaden och media 

Maria-Pia Boethius har nyligen 
kornmit ut med en ny hok: "Några 
som inte iilskar oss håller rå att 
l"iir~im.lra vtu·t land" . Liksom jag 
och många med mig som följde 
mediasjakt rå Mona Sahlin hösten 
1995 upprördes Maria-Pia Boet
hius över medias behandling av 
henne . Hon säger i si n bok: Många 
händelser kan man liigga till 
handlingarna med en suck- lägga 
hakom sig och g;] vidare. Men inte 
affären Mona Sahlin. ''Upptäckten 
att media hm skatlat sig en enorm 
makt. inte bara att höja någon till 
skyarna. utan också att krossa en 
människa. fick Maria-Pia Beot hi u s 
att stanna upp och fundera över 
vart vi och viiriden i övrigt är ptt 
v~ i g. 

Inga naturlagar 
Hon undersökte vart de fria 
marknaderna leder om de får härja 
fritt. Hon kommer fram til l att dc. 
till skillnad från naturlagarna. är 
uppfun na av människor och därför 
dtr att ändra och måste ~indras. 
A ven globaliseringen av ekono
min och den snabba tekniska 
utvecklingen gått att stoppa eller 
röra in i andra banor.Tron på att ett 
fritt flöde av kapital som självklart 
sku lle hamna hos dc mest initiativ
rika och mest investeringsaktiva i 
andra Lindan skulle generera mer 
johh har visat sig inte fungera. 

Myten om journalister som fria 
ohundna själar som al ltid granskar 

makten och speglar verkligheten 
ii r förlegad i dessa tider när pressen 
i det sto ra hela ägs av stora 
koncerner. Maria-Pia Boethius ser 
framför sig att "det nu håller på att 
ske en gigantisk maktförskjutning 
inom den mediala världen. På 
svensk söndagsskolespråk heterdet 
"publicisternas uttågfrån tidningar. 
radio och TV och affärsmännens 
int ttg . Men denna maktför
skjutning är global och handlar om 
astronomiska summor, pengar och 
makt." 

Ockupationsmaktens röst 
Resultatet anser hon kommer att 
bli. och som till en del redan skett. 
att medierna likriktas och för
vandlas till '' högvinstprojekt. 
propaganda- och reklaminstitu 
tioncr. dygnet-runt-underhållning 
och ockupationsmaktens röst". 

Journalistiken har också blivit 
kändisorienterad. En del journa
lister blir stjärnor med höga 
inkomster. som medför att de 
tvingas ge upp det de är utbildade 
för. "sökande efter menmg som 
allmänheten har nytta av". 

Resonemanget kring des sa 
företeelser är mycket intressant 
med många nya infallsvinklar. Det 
ii r en bok som jag rekommenderar 
i allra högsta grad. Beskrivningen 
av allt h~mskt som håller på att 
hända är. trots att det är depri
merande, ändå skönt att läsa och 
känna igen sina egna tankar i. Jag 
gladde mig åt hennes resonemang 
om marknadens syn på arbetslösa. 
l[tgutbitdade och andra som inte 
bidrar till produktionen som en 
överflödig massa. Maria -Pia 
Boethius ta~r fram det somjag själv 
tycker är det allra viktigaste. Hela 
denna överflödiga massa plus alla 
de andra som ännu inte är över
flödiga är konsumenter.Som så
dana har vi makt att välja vilka 
inom marknaden vi vill köpa våra 

Fritid är kultur 
En tillhakablick ptt ttret som gått 
med den nya samanslagna niimn
dcn. 
Man sade att det skulle va ra en 

rikti~ kulturkrock att sl ft samman 
Fritid med Kultur. Nftgon sade att 
till och med personall'cstcr skulle 
hli svftra. fritidsfolk ville ha si ll 
och br~innvin medan kulturmänni
skor föredrog vin och kyckling. 
Detta ii r naturligt vis inte sant. även 
om jag kommer frtm fritid så vill 
jag hellre ha en sj u rlittcrs meny 
med ett flertal goda viner iin 
hr~innvin. l verklil!hctcn har vi haft 
en fest. en julfcst\om visserligen. 
som julhord brukar. innehöll sill. 
men som faktiskt var helt alko
hol fri . 

l verkligheten hardock samman
slagningen gått väl. ~ivcn pft 

verksa mhetsplanet. Vi har länge 
haft trångt på Högevallsbadet och 
nu har vi flyttat en del av badverk
samheten till konsthallen. Bastun 
där har invigts av en känd handboll
spelare. vem har sagt att inte fritid 
och idrott är kultur? Vem har sagt 
att det måste bli en krock, vi kan 
också ha nytta av varandra. 
Konsthallen och dess utställningar 
har under året väckt stor uppmärk
samhet. vissa människor är kritiska 
medan andra är positiva till 
konsthallens verksamhet. Liberala 
krafter i nämnden h arom inte ropat 
p<'t censur så i varje fall på närmre 
politisk styrning av konsten. V1 
politiker ger naturligtvis ramarna. 
men ska nog akta oss för detalj
styrning av verksamheten. Person
li ge n tycker jag dock lite mindre 

varor av. Marknaden och dc stora 
industrierna existerar på grund av 
oss som kunder. Maria-Pia Boet
hius tror att nästa stora folkliga 
motrörelse blir konsumcntrörelsen. 
Hon anser att den redan är igång i 
liten ska la genom det ökande 
motståndet ~ot icke eko logiska 
matvaror och dylikt. 

Konsumentrörelse 
Ordet konsumentrörelse leder mig 
osökt in på en dokumentär. om en 
bank i Bangladesh. som sändes för 

någon vecka sedan i TV. En lärare 
i ekonomi på ett universitet 
undervisade sina studenter i 
nationalekonomi . Han rörde sig 
hela tiden med miljoner och 
miljarder. som flyttades hit och dit. 
och som skall hjälpa landets 
ekonomi . Så snart han lämnade 
byggnaden var han omringad av 
fattiga människor. Bangladesh är 
ett av dc allra fattigaste länderna 1 
världen. Läraren började funde ra 
om han inte skulle börja tänka i en 
annan riktning. istället för i miljoner 
och miljarder tänka i småpengar. 
Han försökte först få några banker 
med på sin plan att låna ut en liten 
summa pengarutan säkerhet till dc 

om en del utställningar. medan jag 
tycker bättre om andra. men är det 
inte det som är meningen med en 
bred verksamhet för alla'1 

Jag avslutar betraktelsen med att 
vara lite allvarlig också. En 
sammanslagn ing av kultur och 
fritid har gjorts i många kommuner. 
och ofta har den ekonomiskt svaga 
ku ltursidan dominerat över den 
egentligen ganska starka fritids
si dan. Har det möjligen gått så i 
Lund också'' Ja ser man på vilka 
politiker som sitter i nämnden och 
ser man på vilka frågor som tagit 
mest tid i nämnden. så är det sft. 
Kulturen behandlas i nämnden . 
medan fritiden rullar på som 
vanligt, styrd av tjänstemän. Jag 
trordock inte att fritiden harförlorat 
på detta. Vi har breddat verksam-

allra fattigaste och på det sättet 
hjälpa dem att få en start i livet. 
Bankerna tackade nej. de lånade 
bara ut till dem som redan ägde 
något som de kunde lämna som 
säkerhet. 

Kvinnobank 
Då startade han själv en bank. 

Grceman-banken. som enbart 
lånade ut pengar till kvinnor och 
bland dem endas t till de helt 
egendomslösa. dc som inte kunde 
skriva eller räkna. A v den kategorin 
fanns det miljontals i landet. Alla 
skrattade åt honom och sa att 
kvinnorna skulle slarva bort 
pengarna och inte kunna betala 
tillbaka det de lånat. 

Det har visat sig att de kvinnor 
som kvalificerat sig för att bli 
medlemmar i Greeman-banken och 
som lånat en liten summa. som 50 
B.-dollar. har förvaltat pengarna 
väl och blivit självförsörjande . 
Bangladesh är en muslimsk stat 
och i maneroch andra ledare hotade 
och sa att banken var olaglig fö r att 
de tog ränta. en muslim skall inte 
betala ränta. Men de yttrade sig 
inte om alla dessa ockrare som 
tidigare fånat ut pengar till kvin
norna mot hög ränta. Dessutom 
menade man att banken förstörde 
hela landets kulturförattkvinnoma 
lämnade hemmet. En god muslimsk 
kvinnastannarinomhus till sin död. 
då kommer hon direkt till Allahs 
himmel. 

Skapar självkänsla 
K vinnornas lån har gått till sådant 

som förräntat sig och som kommit 
dem själva och deras familj 
tillgodo. När de väl en gång blivit 
medlemmar. lärt sig skriva sitt 
namn och klarat av den första 
avbetalningen. blir de medfemmar 
för livet och får låna hur mycket 
som helst hur välbärgade de än 
blir. forts sid 4 

hcten genom att ha hjälpt främst 
landhockeyn att få en kon st
gräsplan. Detta med landhockey 
tycker jag är en i Sverige visserligen 
ny företelse. men dock ett tillskolt 
ti ll vår kultur. 

Kulturen har dock gjort en stor 
rörlust under året. inte i nämnden 
men väl i fullmäktige. eller kanske 
hellre inom socialdemokratin. Vi 
har förlorat Skånes dansteater. Det 
känns dock skönt att ha kunnat 
agera i fullmäktige fördansteatern . 
med partiets medlemmar i ryggen. 
det känns bra att ha kunnat hålla en 
konsekvent linje. Vi har inte 
bidragit till att först göra en stor 
satsning och sedan hoppata v innan 
n<'tgot egentligen hunnit hända. 

Giir{lfl Fries 



Konst är 
inget 
konstigt 
Jag tycker det ~i r en märk Ii g debatt 
kring konst idag. i alla fall i Lund. 
Varför blir människor så upprörda 
iiver vad som visas på t.ex. 
kons thallen . A Ila dessa st ark:.! 
k~inslor. vad hottnar de i'! Konst
hegreppet har alltid tänjts och 
diirmed ocksä diskuterats. 
Den definition som många hävdar 

~i r den riktiga i debatten i lokal
pressen är en definition från l ROO
talet. Konst skall vara något vackert 
att titta på. helst ha ett värde. skall 
kunna köpas och ägas. Några olika 
former är godkända i t. ex. måleri-

olja. akvarell. skulptur och kanske 
rotografi. Jag har stor förståelse för 
människor som har den här gam
maldags synen på konstbegreppet. 
Mtinniskor som kanske inte är 
intresserade av konst. som sällan 
eller aldrig går på konstutställning 
och som tycker att konst skalllikna 
något. Detjag inte förstår är varför 
dessa människorreagerar så kraftigt 
och uttrycker denna reaktion i 
insändare efter insändare. ovetande 
om att konsthegreppet har för
~indrats mer än en gång de senaste 
150-ttrcn. Redan i början av 1900-
talet satte bl.a. Marcel Duchamp 
begreppet på enda med t.ex. sin 
llasktorkare 1914. Han och andra 
använde vardagliga ting (ready
madc)som de tog in i gallerierna 
och gav en annan mening. Det är 
det som ärs[t spännande med konst. 
det kan ta sig nya former hela tiden . 
och gör det också. 

Konst-en upplevelse 
Installationer . d~ir konstn~ircn 
använder sig av rummet !'ör att 
uttrycka sig. dök upp på 1960-talet. 
Performance och happenings . 
konstformer från 1960-70-talen. 
Här närmar sig konsten andra 
uttrycksformer som dans eller 
teater. Dc var cngå ngs-förc
stiillningar diir konstnärerna men 
;ivcn tt~kådarna deltog med sig 
sjiilva. Själv upplevde j<;g en otrolig 
dag i Berlin sommaren 1995 . Vi 
va; ncra hundra som J'örenadcs i en 
alldeles speciell gemenskap kring 
Christos inpackade riksdagshus. 
Den upplevelsen kallar jag konst. 
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Vad gjorde miljödelegationen 1996? 
1995 var miljödelegationens 
huvuduppgift att informera om att 
Agenda 21 finns och tala om vad 
hc~sluten från FN-konferensen i Rio 
innebär. Detskedde huvudsakligen 
med den gula Agenda 21-bodens 
turnc runt bland\ommundelarna 
samt genom Agenda 21-tidningen 
som distribueras till alla hushåll. 
En utbildning av alla kommunens 
anställda och förtroendevalda 
påbörjades. 

Utbildningsmålen 
uppnådda 
Förra året skulle vi enligt den 
verksamhetsplan som antogs i 
december 1995 huvudsakligen 
ägna oss åt utbildning och konkreta 
mi ljöomställningsprojekt. Turnen 
med boden avslutades , medan 
tidningsutgivningen fortsatte (sista 
numret kommer våren 1997). Vad 
gäller utbildningen har målen i 
verksamhetsplanen uppfyllts. l 
princip alla 7000 kommunanställda 
har fått minst en halvdags ut
bildning om Agenda 21. De cirka 
400 miljöombuden har fått intemat
utbildning vid två t i Il fällen för att 
fungera som .. motorer,. i miljö
arbetet på sina respektive arbets
platser. Miljöombuden är jämnt 
utspridda i kommunens alla förvalt
ningar. kommundelar och bolag. 
Kommundelarnas miljöombud 
samordnas av den Agenda 21-
ansvarige tjänstemannen på kom
mundelskontoret. 

Utöver denna massiva utbild
ningssatsning bland de anställda. 
som delegationen har fått mycket 
positiv kritik för. har även för
troendevalda fått chans att ta del av 
det mångfacetterade Agenda 21-
projektel. Till de storföreläsningar 
som arrangerades för dc anställda 
inbjöds även förtroendevalda på 
alla niv åe r. För kommunfull
mäktige anordnades ett seminarium 
i Helsingör. En formell utvärdering 
gjordes inte, men det är mitt 
hestämda intryck att responsen var 
god. l grupparbetena framkom 
många intressanta uppslag kring 
hur det ska gå t i Il att ställa om 
kommunens verksamhet i en 
hällbar riktning. 

Seminarium som 
inspirationskälla 
Tillsammans med stadsarkitekt
kontoret. tekniska förvaltningen 
och Lunds energi har miljö
dclegationen ordnat seminarier om 
trafik. energi samt om hur mycket 
tillväxt Lunds kommun tål. Semi
narierna har fungerat som inspira
tionskälla för samarbete över 
förvaltnings- och partigränser. Alla 
seminarier har varit välbesökta 
båda vad gäller tjänstemän och 
l'örtroendcvalda. Det överordnade 
syftet med seminarierna var att 
rörsöka se under vilka betingelser 
kommunens verksamhet ka"n be
drivas om den ska hålla sig inom dc 
ramar naturen ger. Diskussionen 

kring dessa frågeställning ar har inte 
avslutats. den hefinner sig bara i en 
trevande början. Miljödel~gationcn 
påstår sig inte sitta inne med några 
absoluta satsn ingar. men det finn s 
åtminstone kunskap om vi l k en 
utveckling som går åt fel håll. 

Miljödelegationens linje blir 
ofta kommunstyrelsens 
Beträffande den konkreta miljö
omställningen har kanske inte sft 
mycket tid ägnats åt denna. 
Delegationen har hjälpt kommun
styrelsen att ta ställning till 
ansökn ingar ur miljöanslaget. l 
delegationens beslut har genom
syrats av en restriktiv hållning för 
att skilja de goda projekten från 
dem som försöker surfa på den våg 
av miljöintresse som råder för 
tillfället. A v kommunstyrelsens 
beslut att döma. har dc haft 
förtroende för våra överväganden. 
Med något litet undantag har 
miljödelegationens linje också 
hlivit kommunstyrelsens. 

Bistår med kunskap 
Konkreta miljöomställningsprojekt 
har understötts även på annat vi s. 
Tjänstemännen på miljödelega-

tionen fungerar som en resurs för 
andra förvaltningar i kommunen. 
Alla är väl inte lika entusiastiska 
över den kunskapsresurs ett 
strategisk miljötänkande utgör. 
men överlag är efterfrågan på 
delegationens miljökunnande stort. 
T. ex. har delegationen bistått med 
kunskaper om hur hushållsavfallets 
energi-innehåll bättre ska tas t i Il 
vara kombinerat med en återföring 
av de organiska resterna t i Il 
odlingsmarken. Ett förslag på en 
biogasanläggning vid Gastelyekan 
diskuteras för närvarande. För
hoppningsvis ska den kunna 
minska de energislösande trans
porterna av hushtillsavfall som nu 
gårtill Sysavs anläggning i Malmö. 

Eniga kring Lunds egen 
Agenda 
Det som tagit mest tid 1990 har 
varit skrivandet av den i'iirsta 
versionen av Lunds Agenda 21 . 
Många och långa möten under 
hösten ledde slutligen fram till en 
text som alla partier skrev under 
utan reservationer. Innehållet Lir för 

den skull inte urvattnat. utan kan 
hli en hyfsad vägvisare i kom
anpassa sin verksamhet. Men jag 
;ir inte den rätta att värdera 
innehållet. jag är ju minstsagtjävig. 
VB s läsare uppmanas att skaffa ett 
eget exemplar av Agendan (ring 
miljödelegationen. Lunds kom
mun) och göra en egen bedöm
ning! Förslaget är nu ute på en bred 
remissbehandling och kommun
fullmäktige ska ta slutlig ställning 
till texten senare i vår. 

Enligt besluten i Rio ska de lokala 
Agendorna upprättas i ett brett 
samråd med befolkningen . Jag ser 
det här som ett sätt för kommunen 
att efter år av tillbakaträngande. 
åter inta en offens i v roll i samhälls
utvecklingen. Ingen annankan med 
trovärdighet axla ansvaret för att 
föra samman aktörer och försöka 
upprätta handlingsplaner för 
miljöanpassning av transporter. 
energiförsörjning. upphandling 
osv. l Lund har vi dels haft samråd 
med storföretagen via deras eget 
Agenda 21-forum och dels med 
u ni versilet via mi ljövårdsberd
ningen. 

Forumgrupper fångar fler 
För att fånga upp synpunkter från 
J'ler än dem som brukar höra av sig. 
inrättade miljödelegationen fem 
forumgrupper med arvoderade 
forumledare. Dessa forumgrupper 
har var sitt tema: trafik, stad och 
land. energi , konsumtion och 
livsstil samt boende och bebyg
gelse. Dessa fem grupper har haft 
.. kusiner .. bland de kommun
anställda. där delegationen över 
förval t n i ngsgränserna sam lat 
urhetsgrupper kring samma teman. 
Forumgrupperna har börjat avrap
portera sina resultat. Cirka l 00 
personer har deltagit och de förslag 
jag sett hittills har varit av en hög 
kvalitet. Förslagen kan förverkligas 
hl. a. genom att Lunds partier tar 
dem till sig och gör motioner/ 
skrivelser till fullmäktige. 

Ingen snäv partiegoism 
Sammantaget är det min bedöm
ning att Vänsterpartiet har haft en 
tillfredsställande utdelning av det 
engagemang som spenderats på 
miljöde legationen. Engagemanget 
har inte varit snävt partiegoistiskt. 
utan utgått i från att allt bra som 
händer den här mandatperioden ska 
kunna tillgodoräknas den rödgröna 
majoriteten. Att vara en kommun 
som utgår från en långsik tig 
miljöstrategi kommer att ha många 
rördelar de kommande årtiondena. 
Det har varit få voteringar i 
delegationen. Jag tycker att alla 
partirepresentanter har ansträngt 
sig med att vara konstruktiva och 
hitta en linje som kan hålla över 
mandatperioderna 

Forts sid 4. 
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Norra Ringen eller Dalhyviigen. 
ellcri\tminstone på hal va bredden. 

2. Den som hiser en ~lassi~ 
heminredningstidning finne~rminst 
ett reportage från någon nyinredd 
vindslä~enhct i Stockholm. med 
spänna;dc vinklar och vrk Det 
finns ~ott om tomma vindar och 
yuppies även i Lund. 

3. "Fört~ita Professorsstaden l" 
löd en uppmärksammad v-paroll 
från 1970-talcts början. Nu slirar 
vissa viinsterpartister och säger all 
Prol'cssorsstadcn har sådana 
miljövärden (det står i en inven
tering) att man inte kan bygga nyll 
i dc uppvuxna trädgårdarna. Men 
det finns ju subtilare former av 
förtätning. I stället för den vanl iga 
kärnfamiljen kan sex-sju vuxna 
mycket väl samsas i ett av dc stora 
husen. tro mej. jag vet. Resone
manget kan naturligtvis överföras 
ptt många villaområden. Och vi 
har redan det mångomtalade 
mammbo-fcnomenet. dvs. att 
ungdomar inte har råd att flytta 
hemifrån. och det är också en 
förtiitning. För femti år sen bodde 
de flesta av Lunds studenter i 
inackorderingsrum och många 
lade sina pengar pi\ den personlig
hetsutvecklande krogen i stä llet 
för pft dyra hyror. Det iir ett 
alternativ som man kan leka med i 
en plan som omfattar fyrti år av 
osiiker ekonomisk utveckling. 

Energiöverenskommelsen 
igen 
Den linjen kunde viin stern ha 
drivit. l stället höll den sej inom 
stad s by ggnadstj än s te män n ens 
sniiva tankcramar. 

För övrigt: jag började med alt 
lala om cner~iövercnskommelsen. 
Det ska bli intressant att se om den 
får några konsekvenser för över
siktsplanen. På väg iir tydligen en 
r;~pport om vart man ska lägga de 
HO-l 00 nya vindsnurror som 
liinsstyrclsen vill liigga i Lund. 
och kanske dc stora solfi\n~ar
arcaler som kan hli aktuella T cll 
fyrtittrspcrspcktiv. Mer närlig
~ande ~ir konsekvensen av överens
kommelsens tal om att kraftigt 
hygga ut den kommunala tjärr
viirmen och utsträcka normräck
vidden Mm 2.5 till 3 kilometer. 
Det hord e få konsck venser för 
Lunds h{tdc gamla och nya hc
hyggclse. 

Stadsutvcckling utsätts stiindigt 
l'iir nya restriktioner och möjlig
heter som i n te stt liill 1ftter sej 
fastlaggas i fyrtiåriga planer. Är 
man hara medveten om det kan 
man förariktigt spännande di sk us-
s toner. 

Gunnur Sundin 

Den fejkade ... .fims fr. sida l 

kostnadens andel i procent var 
oförändrad under perioden: 26,5 
% . l reella tal innebär det all 
kostnaden steg från 137,3 tilll56,6 
mi !joner. H yreskostnaden på 
gymnasiesidan har under samma 
period stigit från 41,4 till41 ,9 %, 
i reella tal från 68,9 till 77,0 
miljoner.alltså en mindre ökning. 

Resurserna minskade när 
de borde ha ökat 
1995 var vi i full färdallgenomföra 
ett treårigt gymnasium för alla, 
ink lus i ve de yrkesförberedande 
programmen. vilket med bibe
hållen standard innebär en mer
kostnad på 6,8 miljoner 1995 och 
12.3 miljoner 1996. 

Men gymnasiet fick 1.1 miljoner 
mindre 1995 och bara5 ,5 miljoner 
mer 1996. alltså bara en tredjedel 
av merkostnaden. 

Men utåt skröt vi med att 
satsningen på gymnasiet ökat från 
174.1 miljoner 94 till 181 ,2 
miljoner 95 alltså en öning på 7 
miljoner. Det var bara det att 
hyrorna höjdes från 71 ,9 till 80, l 
miljoner vilket var en miljon mer 
iin hela anslagsökningen.Och 
hyrorna går t i Il baka t i Il kommunen 
all förbrukas i andra sammanhang. 

Kostnaden per elev har mellan 
94 och 96 gått ner från 22571 
kronor till 21176 kronor, alltså 
med c: a 1400 kronor. Nu påpekar 
många all det inte finns något 
samband mellan hur mycket som 
satsas på skolan och undervis
ningens kvalitet. Jag svarar att det 
finns väl åtminstone något sam
hand. Och man ska åtminstone 
inte dölja neddragningarna. 

Kan vi hålla 94 års vallöf
ten inför 98 års val? 
Frågan är om vi över huvud taget 
kan komma upp i en nivå för 
gymnasieskolan 98 som ligger 
märkbart högre än den som rådde 
när vi tog över ansvaret 94. Vi har 
ett år på oss all reparera det faktum 
alt satsningarna på skolan som vi 
ytlovade 94 i själva verket blev 
neddragningar. 

Själv funderar jag ibland på alt 
dra mig t i Il baka från politiken 
eftersom jag gång på gång upp
täcker alt jag är för dum för att 
begripa och än mindre genom
skåda m~mipulationerna i den 
kommunala ekonomin. Sält tingrel 
r ft varje sitTra. uppmanar Brecht i 
en känd dikt. Jag harintetillräckligt 
grad följt den uppmaningen. 

Gunnar Stensson 

POSTTIDNING B 
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Självklan finns det olika vär
deringar kring trafik och om hur 
marken i kommunen ska dis
poneras, menskiljelinjen följerinte 
alltid blockgränserna. Slutligen 
kan sägas att de förtroendevalda 
och personalen på miljödele
gationen har gåtl bra ihop. Den 
senare har visat sig ha stor 
kompetens och två av dem är nu 
fast anställda miljöstrateger (de 
första kommunala i Sverige'!). 

Karin Svensson Smith 
ordförande i 

miljödelegationen 

Politiken ... forts fi'. sida 2 

l Bangladesh har 65 sådana små 
grupper bildats ute i byarna och 
tler är på gång. l Pakistan har 
Greeman-banken el! antal små
kontor. Filippinerna och Kina hål
ler också på all införa banksys
temet för lantbefolkningens kvin
nor. Det är en konsumentrörelse 
som växer underifrån . som skapar 
självkänsla och där välfärden brer 
ut sig underifrån . Hur konsumen
trörelsen än ytlrar sig i olika länder 
kommer den all växa sig starkare 
och starkare. 

Ingegerd Wedin 

Sven Karlsson 
uppmanar till 

~ rotest 
mot arbetslösheten 

återkommande 
möten 

på stortorget 

torsdagar 16-18 

!Årsmöte 

1997 

Vänsterp~rtiet 
Lttl'N'D 

lördagen den 8 feb 
kl10.30 

Sankt Laurentiigatans 
dagcentral 

Konst är ... .fimsfr. sida 3 

Videokonst. popkonst. digital 
konst, idekonst ja listan kan göras 
lång. Varför kan inte människor 
som inte tycker om dessa nya 
konstformer bara strunta i dem. 
Dc behöver inte gå in på konst
hallen och bli upprörda. Ingen 
sälter sig på en konsert, där det 
framförs musik som de inte tycker 
om. utan ignorerar dessa full
ständigt. Samma sak med filmer 
för att inte tala om litteratur. Aldrig 
har jag sel! insändare som hackar 
ner på en författare och påstår att 
det skrivna inte är lilleratur. Men 
vad som förv ånar mig mest är all 
(enligt artikel i SDS ) vissa 
ledamöter av kultur- och fritid s
nämnden inte har kunskap om att 
konstbegreppet innebörd föränd
rats från 1850-talets "vackert all 
titta på"-definition. Har de aldrig 
lyssnat på Cecilia Nelson. hon som 
är en sån fantastisk konstpedagog. 
Nej. stötta henne i stället i hennes 
arbete, så att vi som är intresserade 
av nutida konst kan få många fler 
fina upplevelser i konsthallen. Jag 
tänker fira min födelsedag i bastun 
nästa vecka. Det blir något att 
berätta för barnbarnen en vacker 
dag. 

Bod il 

~ 
KOMMUNALPOLITISKA GRUPPEN 
möte Må kl19.30 på partilokalen. Ämne 
Uppföljn ing av årsmöte. 

RÖDA KAPELLET Arsmöte lö 8/2 kl 
17.00 i gårdshuset hos Essie och Ulf 
därefter restaurangbesök, anmäl dig ! 
Repet inställt sö 9/2, nästa rep sön 16/ 
218.45 r.------- .. 
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