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Vänsterpartiets årsmöte: 
Håller lokala koalitionen efter nästa val? 
Det kommunala samarbetet mellan 
dc rödgröna partierna går vidare. 
trots konvulsionerna kring över
siktsplanen. Det under lättas av de 
goda personliga relationcrn;J 
mellan deras ledande företräd;Jre
Roland Andersson (v). Matz 
Hammarström (mp) och Lennart 
Prytz (s). Vänsterparti ets roll i 
koalitionen har inte minst varit 
samarbetsingenjörens. Men hur 
blir det efter valet 1998'~ 

Den frågan ställdes på vänster
partiets årsmöte i lördags som hade 
sam lat cirka trettio ur den svagt 
växande medlemsskaran . 

En heterogen center 
På riksplanet har sama rbetet 
mellan regeringen och centern 
befästs genom den senaste tidens 
överenskommelser. och alla 
kommentatorer är ense om att de 
kommeratt fortsätta. En intressant 
fråga är om det blirett kommunalt 
samband. Är det troligt att den 
styrande koalitionen i Lund utökas 
med centern efter nästa va l'1 

Diirom var bedömningarna 
delade på mötet. En centralt 

placerade bedömare underströk 
hur heterogen centern är i Lund. 
Den innehåller såvä l progressiva 
personer som står mp och v nära 
som grupper som är befryndade 
med Sjöbocentern. Attityden till 
den nuvarande kommunledningen 
är också kluven. Vissa i centern 
förespråkar konstruktivt samarbe
te. andra satsar på renodlad 
opposition och demonstration. 

Detta gör. förutom de _djupa 
traditionerna av borgerligt samar
bete i Lund , att breddningen 
bedömdes som mindre trolig. Det 
ifrågasattes också om den var 
önskvärd för vänsterpartiets del. 
eftersomden ofrånkomligen skulle 
innebära ytterligare komprom i s ser 
högerut. 

Hjärtefrågorna avklarade 
Men saken är inte klar för det. Det 
kan bli en stor allmänborgerlig 
framgång i kommunalvalet om 
man får döma av socialdemokra
ternas tillbakagångoch moderater
nas förstärkning i opinionsmät
ningarna. 

Dissident Svensson säger att pengarna är mina 

Pengarna är mina och det är upp 
t i Il mig att bestämrna vad jag vi Il 
anviinda dem till. säger Jörn 
Svensson. E U-parlamentariker för 
vänsterpartiet. 

Parti et har besti.imt att EU
parlamentarikerna skall betala 
20.000 kronor i månaden till 
partikassan och 5.000 till något 
välgörande ändamål. Jonas Sjö
stedt och Marianne Eriksson 
betalar diciplinenit. men jörn S. 
viigrar. Det är en gammal kontlikt 
som ny har fått ny uppmärksamhet 
i media. Anbledningcn är att 
partisekreterare Lars Oh ly och Jörn 
S. har träffats under januari och 
förhandlat i frågan. Enligt uppgifter 
i tidningen Dagens Politik . iir 
positionerna låsta mell;Jn partiet 
och Svensson. 

Jiirn S. vidhåller att han inte vill 
kasta några pengar "i partiets svarta 
hi\1". som han kal lm det. 

- Pengarna går t i Il partiets ccn
tr;J ia verksamhet. Till att bekosta 
dyra kongresser till exempel. Jag 
tycker att dc kan användas på bättre 
siitt iin som l'örtiickt partistöd. 

Enligt egenuppgift bekostar Jörn 
S. sina resor och lokalhyror niir 
han h;'lller föredrag för fatt i g a 
l'iircningar ute i lan&t. " 

- Pft s{t sätt går pengarna direkt 
till partidistrikten och kanske till 

en och annan pensionärsförening. 
Till folklig verksamhet. som han 
så vackert uttrycker det. 

Det verkar emellertid inte som 
något av hans EU-guld fallit över 
Skåne. Jörn S. har medverkat vid 
ett di striktsarrangemang sedan 
EU-valet. det var en träff med 
representanter för tyska PDS och 
då var det inte han som betala 
hyran. Något möte med lokalorga
ni sationer är inte bekant. 

Lars Oh ly håller låg profil i frå
gan. men han verkar optimistisk 
och tror att det hela skalllösa sig i 
enlighet med partiets regler: -Vi 
kommer säkertatt komma överens. 
Han skall betala sina pengar till 
oss. Detta står mot Jörn Svenssons 
försäkran att han inte kommer att 
ge sig och att partiet inte har någon 
laglig möjlighet att tvinga honom 

Statsvetaren Mikael Gilljam 
från Göteborg konsulterats av 
Dagens Politik anser att frågan är 
principiellt intressant bl a i 
samband med det ökande inslaget 
av personv;JI i politiken men 
kons taterar i det konkreta fallet att 
problemet möjligen iir av över
gående n;Jtur. Jörn Sven sso n 
kommer troligen att tvingas mt 
välja mellan att bli nominerad vid 
nästa EU-v;JJ och använda EU
rcng:arna efter eget gottfinnande. 

Uttalande från vänsterpartiets årsmöte 

Barsebäck: Vi vann! 
Det är med stor glädje vi hälsar beskedet att den svenska 
kärnkraften äntligen ska börja avvecklas, och att början ska 
ske med Barsebäcksverket som så ihärdigt har bekämpats 
av miljörörelsen och vänstern i Skåne och inte minst i Lund 
under så många år. 
Det gläder oss också att vänsterpartiet har varit med om att 
arbeta fram och står bakom energiuppgörelsen. Lund är en 
av de kommuner där vårt parti har visat sig villigt och 
kapabelt att delta i den politiska ledningen . Samma sak 
gäller på det nationella planet. 
Omställningen till en långsiktigt hållbarenergiförsörsörjning 
kräver omfattande insatser på olika nivå. Vänsterpartiet i 
Lund är berett att arbeta för konkreta lokala lösningar, t. ex . 
i det pågående arbetet med översiktsplanen. 

Det är heller inte säkert att 
socialdemokraterna är intresserade 
a v att förlänga den nu varande 
konstellationen. trots det inled
ningsvis konstaterade goda samar
betet. Nu har de ju med m p- och v
hjälp fått igenom tv å av si na 
hjärtefrågor. kommundelsnämn
derna och skattehöjningen. Sam
tidigt fick s offra en hel del i 
uppgörelsen. Det är verkligen alla 
deras medlemmar som ställer upp 
på totalstoppet för vägutbyggnad . 
Och nu skärper översiktsplanen 
motsättningarna i besläktade 
frågor. där socialdemokraterna i 
gengäld kan räkna på en betydande 
S;Jmsyn från fp och m. 

Mest bakåt 
Annars var det inte dc framåt
blickande frågorna som dominera
de mötesdiskussionerna. Mycket 
handlade om den hittills förda 
kommunalpolitiken. inte minst 
med utgångspunkt från kommun
delsnämndern;J och kultur & 
fritidsfrågorna. De förra fungerar 

tydligen rätt olika. inte minst när 
det gäller relationen mellan 
politiker och tjänstemän. De kdn
representanter som yttrade sej i 
diskussionen föreföll dock överlag 
positiva till institutionen. 

- En vänsterpartist som skulle 
flytta hem till Skåne nyligen valde 
mellan olika orter men ställde 
kravet att den skulle ha symfoni
orkesteroch allsvenskt fotbollslag . 
Lund kunde alltså inte komma 
ifråga, rapporterades det i diskus
s ionen . Det var något av en 
avvikande röst. Flertalet verkade 
nöjda med att Lund präglas av 
breddkulturoch breddidrott. något 
som vänsterpartiet ytterligare vi Il 
förstärka genom satsning på 
musikskoi;J och tjejs port. 

Vänsterpartiet i Lund satsarsjälv 
inte på kvinnorna just nu. Den 
styrelse som valdes består av en 
sådan och fem män. De nya 
medlemmarna heter Mats Gustafs
son. Nilofar Shirinbek och Örjan 
Wikander. Göran Fries omvaldes 
t i Il ordförande. Gr 

Klagan över den årligen återkom
mande jul- och nyårsförkylningen. 

Tillägnad arbetsköparföreningen. 

Nu byts eftermiddans fri ska joggingpass 
mot soffa. fil tar och te . 
En hostande. hasande tur t i Il dass 
iir ta mej fan alltjag orkar mc·. 

Av al b färgerna är blå 
den enda jag i näsduken ej tycks m. 
För när snorfanan lyser röd. brun. grön och gul. 
då vet man. ja d fl vet man. att dft tir det jul. 

KARO & NOAK 



POLITIKEN UNDER V ÅREN 
l n le ska det bli va l i år liven om man 
skul le kunna tro del nlir Göran 
Persson börjar dela ut gallpåsar 
meJ millioner till vård och skola 
och .. ja . del skulle visst rlicka till 
en hel del. Nej. vi har cll ~tr till p ~t 
oss all visa vad den rödl!röna 
alliansen klarar av alll!enon1föra i 
Lund. Och vad kl~tr<tr (v )i i 
rikspolitiken '> 

(S)-kramar 
l parti ledardenallen härrörl eden 
fanns tecken som tydde på all 
socia ldemokraterna byter taktik i 
förhål l ande t i Il vänsterpartie t. 
Göran P instlimde i al lt vad Gudrun 
S sa och och var s ö vänlig så vänlig. 
Tlinker dom försöka krama ihjäl 
oss'' Och hur ska (v)i göra avväg
nin!!en mellan behöv Iii! hård kritik 
av den felaktiga politiken. och vår 
iinskan att påverka det som händer 
vilket kräver sama rbete och 
kompromisser'> Fastän det inte är 
valår måste (v)i börja att diskutera 
regeri ngsfrågan. Vid partistyrel
sens senaste möte diskuterades 
några av de politiska frågor som 

kommer all vara aktuella under 
våren. 

Pensionsfrågan 
För regeringen är det viktigaste att 
stå fast vid fempartiöverens
kommelsen. så det är realistiskt att 
anta att vi här går mot ett nederlag. 
och att del stora offentliga sparande t 
som pensionsfonderna inneburit 
kommer att privatiseras. Men ännu 
kan turerna bli många och en bred 
opinion är på samma linje som 
vänsterpartiet. Förutom makten 
över pensionskapitaletär det också 
så att de "raka rören" och livstids
inkomstprincipen direkt di s
kriminerar all de kvinnor som 
frivilligt lönearbetat deltid för att 
ta hand om den uppv äxa nde 
generationen. De får budskapet : 
Ditt arbete är inget värt och du ska 
straffas med fattigdom på ålder
domen. 

Arbetstidsförkortningen 
Här gäller det makten över tiden. 
Och det tas nu många lokala 
initiativ. Växjö-modellen harväckt 

stort intresse. l Europa drivs 
arbetst idsförkortning på många 
sätt. Bland annat harden så kallade 
Coates-appellen meddellasom ett 
sätt att bekämpa arbetslösheten. 

Arbetslösheten 
är naturligtvis den hetaste politiska 
frågan. En näringspolitik som 
skapar arbete n i en miljöanpassad 
tillväxt är inte en lätt fråga. Men 
vänsterpartiet har i alla fall tagit 
!lera steg framåt i att utveckla en 
näringspolitik genom att ett 
näringspolitiskt program varit på 
remiss och snart ska upp på 
ettparti råd. 

En annan viktig fråga där 
vänsterpartiet måste vara mycket 
aktivt både på riksplan och lokalt 
är försvaret av enskilda människors 
rättigheter. Många vittnesmål 
kommer in om att socia ltjänsten 
brutali serats . Olika så kallade 
klientorganisationer tar kontakt 
med vänsterpart iet. På viss orter 
jobbar medlemmar med vad som 
kallas vänstersluss eller medbor
garkontor för att hjälpa människor 
tillrätta . 

Det är sorg ligt att det behövs. 
Det finns ett väldigt glapp mellan 
eliten och de arbetslösas vardag. 
Vänsterpartiet är för en sol idari sk . 
rättvis och skattefinansierad 
välfärdspolitik. 

Säkerhetspoliken 
l slikcrhetspolitiken finns delade 
meningar inom partiet. Exempelvis 
skilde sig kongressens och riks
dagsgruppens inställning till 
Partnerskap för Fred. Man kan 
förutse all frågan ställs på dag
ordningen när Bildt kommer 
tillbaka . 

EMU 
Den europeiska manitära unionen 
är självk lan den stora frågan. och 
där vi måste fortsätta att framföra 
argumenten som handlar om 
demokrati. brist på kontroll. och 
att Sverige frånhänder sig möjlig
heter att effektivt bekämpa arbets
lösheten . Vi fortsätter och kräver 
folkomröstning. 

Kamrat 24% 
Förra valet t vekade många att rösta 
på vänsterpartiet. Det viktigaste var 
att få bort den borgerliga regeringen 
och då var det säkrast att rösta på 
socialdemokraterna. Vid det kom
mande va let kommer det viktigaste 
för många att vara att få bort den 
borgerliga politiken och förmå 
socialdemokraterna att dra poli
tiken åt väns ter. Då är det säkrast 
att rösta på vänsterpartiet. Så visst 
kan man tänka sig en kamrat 24 % 1 

Ann 
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Visst är det roligare 
all !'ara älskad men 
ibland så går det bara 
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Roland Andersson om lokalhyrorna 
Verkligheten förändras inte för att man döljer den 
Lokalerna som Lundaskniorna användas till verksamhet men a. Siilja sko lbyggnaderna och 
anviindcr kostar mycket pengar. skolanslagen blir i motsvarande hoppas kunna hyra lokalerna 
Det framgår av en sammanställning grad lägre. billigareantingen av den som köper 
som DN gjort och som refereras i husen eller någon annanstans. Ett 
fiirra VB. Lokalkostnaderna trän- Angrip det verkliga alternativ som jag har svårt att tro 
uer ut verksamheten anser DN - problemet på. 
('>ch VB. DN - och VB'l. - tycks· E ' d 1· d · k '" J' b. Fo"rso" ka spara på lokal-n sa an örän nng an moJ tgen 
mena att det är internhyrornas glädja en del rektorer, som anser användningen. Det är naturligtvis 
" KallcAnkadoll ar"somstiillertill sig stå över det här med plus och inte särskilt enkelt. men den enda 
Jet. Dc dyra husen slukar barnens minus . Verklig heten fö rändras åtgärd som säkert ger pengar över 
pe ngar. säger man. Och visst. emellertid inte för att man döljer till verksamheterna. Kommun-
internhyrorna lir ltttsaspengar. Man den. Kommunen måste ju fort- delsreformen har gett Lund för-
kan slopa dern och överhuvudtaget farande betala kapitalkostnader. valtningar som kan överbli eka 
inte redovisa nftl!ra lokalkostnader undcrhå 11 och dr i f t a v sko 1- lokalerna för skola. fritid och 
i skolornas budgetar. Då kommer lokalerna. Det måste man göra barnomsorg inom samma område. 
J 00% av skolanslagen attanvändas oberoende av var i budgeten Någon form av samutnyttjande 
till verksamheten i skollokalcrn~L kostnaderna redovisas. Om man borde kunna ge besparingar . 

Det betyder emellertid inte att vill att lokalkostnaderna inte ska Sådana besparingar kan man 
kostnaderna försvinner. Dc kom- tränga ut verksamheten måste man naturligt vis göra utan att ha 
meratt redovisas på ettannat konto. angripa det verkliga problemet. internhyror. Men dc är vik tiga 
Deliir hela skillnaden. Visserligen nämligen kostnaden för lokalerna. i n formationsbärare. De tal ar 
kommer JOO% av skolanslagen att o~\ kan man: nämligen om hur mycket pengar 

man får över till verksamheter om 
man lyckas frigöra lokaler pi\ ett 
någorlunda planmässigt sät t. 

Internhyrorna ger också viktig 
information när man funderar på 
att öka lokalan vändningen. Dc gör 
all man på ett realistiskt sätt kan 
väga hehovet av lokaler mot 
hehovct av resurser för ver
ksamheten. Naturligtvis är det de 
sorn finns närmast verksamheten 
sorn häst kan göradenna avvägning. 

c . Försämra underhållet av 
kommunens lokaler. Som systemet 
är konstruerat idag går Lunda
fastigheter år ligen med "vi nst" . 
Överskottet ska användas för att 
rä tta till gam la underh å llsför
syndclscr. Hittills har överskotten 
varit begränsade men de kommer 

j(J/'1.\' .lid 3 



Roland Andersson ... : 
.fjimsjiån sid 2 
att viixa . Det finnas an ledning att 
väga "det eftersatta underhål le t" 
mot andra behov. Man kan t ex 
h ~ivda att den del av det eftersatta 
underhållet som är kosmetiskt 
(al ltså handlar om invändi g mål
ning tape tsering och liknande) kan 
v~inta medan det yttre (som ska 
göra att det inte regnar in el ler att 
husen på andra säll förstörs) 
naturligtvis måste utl'öras. Lunda
rs ti gheter hävdar emellertid be
stämt att man hittills endast utfört 
eftersa tt underhå ll pil den yttre sk 
klimatskärmcn. 

d. Effektivisera fas tighet s
förvaltningen . Svagheten med 
dagens system lir att vi inte har 
någon effektivitet skontroll på 
Lundafasti ghcter. På något sätt 
borde dc kunna visa att dc utför 
minst li ka mycket underhållsarbete 
som andra fast ighetsförva ltare för 
samma summa pengar. Ett alter
nativ vore att inte ha någon central 
fastig hetsförvaltning utan låta varje 
rektor ansvara för underhållet av 
rek torsområdets skol lokaler. Det 
skulle kräva att de lade ner avsevärd 
tankemöda på att "leka affär". 
Rimligen är utsikterna större att 
fas tigheterna sköts effektivt om de 
sköts av folk som specialiserat sig 
på just fastighetsskötseL 

Slutsatserna dr enkla:. 
l. Sys temet med internhyror 

tränger inte undan verksamheter. 
Motsatsen gäller. Om man döljer 
de verkliga lokalkostnaderna och 
inbillar beslutsfattarna att lokaler 
ii r gratis då ökar ri sken att kostna
derna för lokalanvä ndnin ge n 
tränger ut innehållet i verk
samheten . 

2. Lundafasti gheters överskott
och därmed ambitionerna att 
åtgärda eftersatt underhåll - bör 
fort löpande ifrågasättas. 

3. Vi börkrävanågotslagscffek
tivitetsmått på fastighetsför
val tningen. Inte för att jag tro r att 
Lundafastigheter är ineffektivt utan 
mera för att det är vår uppgift som 
förtroendevalda att stä lla sådana 
frågor t i Il alla verksamheter. 
Slutl igcn bör vi fråga oss om inte 
skolan har l'ör lite resurser. l så fall 
hör resurser från andra verksam
heter omfördelas dit. Men det är 
liksom en annan frågeställning . 

Roland Andersson 
---------------

Mera om lokalhyror 
Frågan om sko lornas lokalh yror 
har viickt berätti gat uppseende. 
Tidningen "Arbetet Nyheterna" 
uppmärksammade i lördags VB
artikeln i förra numret. där Gunnar 
Stensson beskriver hur dc pengar 
som satsats p~\ skolan har gått till 
ökade lokalhyror. medan medlen 
till sjä lva undervisningen har 
reducerats under 90-talct. 

Nu har v-polit ikcrn01 Gunnar 
Stcnsson och Cecili a Wadcnbäck 
stä llt en interpe llation t i Il kommun
styrelsens ordförande Lennart Pry tz 
(s) om vad han tänker göra [H den 
saken. l ntcrpellationcn bör komma 
upp pil fullm äk tiges fchruari
sammantriidc . 

T ho 

Oppositionen i Nigeria formerar sig 

Var tjärde svart person på jordklotet 
är nigerian . En av dessa JOO 
miljo~er besökte Lund i veckan 
och talade på Utrikespolitiska 
föreningen: Adebayo Olukoshi. 

Han gav en ut förlig bakgrunds
beskrivning till den nuvarande 
brutala militärregimen, som blev 
mest uppmärksammad här när den 
förra året brutalt hängde författaren 
Ken Saro W i ra och övriga ledare i 
den rörelse som arbetade förm iljön 
och den lokala befolkninge ns 
möjlighet att överleva i landet där 
Shells oljefält ligger. 

Und er trettiofem års sjä lv
ständi ghet har Nigeria endast haft 
demokratiskt valda regeringar 
under tio år. Trots detta menade 
Olukoshi att det först är nu som 
makten har centraliserats till en 
diktator. Tidigare har alltid funnits 
!lera maktcentra i landet: regionala 
ledare. traditionella ledare. reli 
giösa ledare. fackföreningar och 
olika sä kal lade civil a organi
sat ioner. 
Regionerna var tidi gare själv -

ständiga och starka . men under 
åt tiotale t stärkes centralmakten 
genom uppsplittring av provinserna 
och genom att militärerna satte dit 
sina lägre militärer som guvernörer. 
De lyder order. de samlar inte upp 
de lokala intressena. 

Opposition har alltid art ikulerats 
av studentorga nis a tioner och 
yrkesorganisationer för akade
miker. lärare och journalister. och 
dessa organisationer. men nu 
många tler och mycket bredare. är 
också en av kärnorna i den 
opposition som håller på att formera 
sig inom och utom landet. "The 
National Demoeratic Coalision" 
har startat konvågssändn ingar från 
utlandet. 

Trots nuvarande daglig kamp för 
överlev nad. maktkoncentration. 
korruption och gradvisa sönderfall 
av samhälleliga fun ktioner såg 
Olukoshi nigerianernas tradition av 
pluralism och "c i vii" akt i vitet som 
en grund fö r ett framtida demo
kratiskt Nigeri a. 

Ann 
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Rsmara, Lund made twin cities 
THE MINISTER of Local Gov

ernment. Mr Mahmoud Ahmed 
Sherifo, Tuesday received at his of
fice Mr Larry Andow, Mayor of the 
City of Lund. Sweden. 

Mr Sherifo spoke about the his
torical ties between Eritrea and Swe
den and pointed out that the twin
ning of the cities of Asmara and 
Lund will serve the interest of bot h 
peoples besides helpingin alleviat
ing same of the problems the City 
of As mara faces. 

The Mayor of Lund expressed his 
city 's readiness to extend the re
q u i red support for the City of 
Asmara in all fields. He added that 
the di stance between the two cities 
will not block cooperation between 

t hem. 
The Mayor of Lund and the ad

ministrative director of Zoba 
Maakel. Mr Zemede Telde, signed a 
cooperation agreement between 
Asmara and Lund. The agreement 
included activating sports and cul
tura! activities between the two cil
ies as weil as the exchange of com
mercial and industrial information. 
The agreement al so covers develop
ing educational and scientific pro
grams. 

The City of Lund. which lies in 
soulhem Sweden, is an educational 
centre. Previously, Asmara estab
lished a twin relationship with the 
ltalian city of Aorence in January 
1992. 

Veckubludel lackar Gunnar SlellSson.fbr del/a urklipp ur Erilreas 
illlemalionella veckoblad. På hi/den SYns Gunnar, Larrv Andow och 
Asmaras horgmas/are. . . 
Ursäkla om lexlen är svårläs l, s/o /i hel en riverfu l/hordandel m • 
viills/erparliels mol i on giir all 1•i ha ra mås/e. 

Den stora glädjen 
- En alldeles särskilt glädje med 
energiöverenskommelsen. sa Gu s
taf. är att den så hårt drabbar just 
Käv linge kommun. De högkvali
ficerade tekn ikerna får säkert nytt 
jobb men det blir på annan ort. och 
så får de sä lja s ina villor till 
underpri s eftersom det bl ir överut
bud på marknaden. In fly tt ar 
fatt igare personer som betalar 
långtifrån lika mycket i kommunal
skatt. Och de många på Barsebäcks
verket som inte är tekniker utan 
vaktar grinden och gör annat 
okvalificerat. de är ofta ortsbundna 
och blir utan jobb. Det drabbar 
kommunen ännu mer. Detta med 
statliga ersättningsjobb kan man 
glömma. de sista s mu lo rna har 
skrapats ihop till Söderhamn. 

- Nu är du hjärtlös. svarade jag. 
Det är synd om de arbetslösa. 

- Visst. sa Gustaf. Men nu talar 
jag inte om individerna utan om 
kommunen. Som du vet är Kävlinge 
kommun redan illa ute ekonomiskt 
sedan kul tur- och skolmiljonerna 
ru llat ner i ett stort s vart hål. Detta 
med Barsebäck blir lök på laxen. 

- Det är synd om kommunen 
också, protesterade jag. 

- Inte ett spår, fräste Gustaf. 
Minns du inte hur de sydvästskån
ska kommunerna var överens om 
att s lå vakt om servicen i de 
etablerade tätorterna . Sen gick 
Käv linge och sa ja till Center Syd , 
en samling köplador för bilburna. 
Den socialdemokratiska kommun
ledningen gav t i Il stånd samma dag 
som skämtfiguren Birgitta Dahl. 
hon var miljöminister då. var nere 
i Skåne och presenterade ett 
program där det just stod hur 
miljöfarliga såna an läggni ng ar var. 
Nu går centret för fullt. Det har 
punkterat handeln i Landskronaoch 
naturligvis drabbat även Lund . 
Varför sk ulle jag tycka synd om 
Roland Palmqvist och han s 
kommun '1 

- Det näst roligas te. fortsatte 
Gustaf. är att Per T. Ohlsson i 
Sydsvenskan blir så ilsk. Såg du 
hans inlägg där han påstod all 
socialdemokraterna nu harövergett 
modernismen. att de i stä llet för på 
in format ionshantering och privata 
tjänster satsar på vedeldning och 
urinseparering'? 

-Jag stöder energiuppgörelsen. 
insköt jag. men vi måste inse att det 
blir synd t.ex. om de som sitter i 
elvärmda villor. 

- De som trots a ll a varningar 
dragit in el värme har varit ungefär 
lika förnuftiga som albanerna som 
satsat sista spars lan ten på pyramid
spel. och förtjänar ungefär samma 
medlidande. sa Gustaf. Och urin
separeri ng tror jag stenhårt på, även 
om det natur ligtvis kan bli en del 
inkörningsproblem. Du läst e 
kanske Svenskans reportage från 
en ekohy som hade rubriken 
NÖJDA HYRESGÄSTER 
TROTS STOPP I UR INRÖRET. 

Grr 
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POSTTIDNING B 
HAR DU FLYTT AT? Skicka in hela adressdelen till Veckobladet 
(Se ovan). 

NY ADRESS .. .. .. .......... ................ .. ...... .... .. .... ............. ... .... ....... .. .. ..... . 
.-_,'7'::1 

Frågor kring KDN-rapporten Maria och Midnattskören på Djingis Khan 
Vid viinsterparticts ttrsmöte i Lund 
kom kommundclsn iimndernas 
:trhctc all speglas genom skriftliga 
rapporter mr först a gängen efter 
all ha avverkat sina första ver
ksamhcts ttr. 

En rapport somjagsärskilt rästc 
mil! vid var KON-söders som 
förLuats av KajsJ Theander. där 
hon gav en mycket uttömmande 
rcdogiirelsc för det gångna ttrcts 
ve rksamhet. Till kommundel s
niimndernJs öppna möten kommer 
allt för få besökare. därför anser 
jah att man bör prövas nya grepp 
föraugöra dem intressantare. Mitt 
förslag går ut p<'t alt man som 
brukare också skulle l!es tillfälle 
att ställa frågor. " 

Jag tror att det skulle skulle 
ska p~! ett större intresse för dessa 
möten. även då ej kontroversiella 
frågor står på dagordningen. Men 
tyvärr går detta inte enligt kom
munallagen upplystes mötet om. 

Jag pekade också på en försäm
ring som KON-reformen medfört: 
en deltidsarbetande i en kom
mundel som önskar dryga ut sin 
tjänst med arbete i en annan 
kommundel kan inte längre göra 
detta utan är hänvisad till att arbeta 
åt en kommundel. Attjag beskrev 
problemet rätt intygades av Chris 
Nilson som är verksam inom 
barnomsorgs facket. Svaret var att 
detta borde gå att ordna i framtiden . 

~ Göte Bergström 

11Ajsa 
TJiea.nde.-. 

Är synnerliga skäl vad som helst? 
Det har kommit till vår kännedom trots häftiga påstötningar kan 
om styrelsevalet på Viinsterparticts tänkas sitta i styrelsen tror vi helt 
Lunds ~rsmöte . Vi kan inte annat enkelt inte på. Finnsdetegentligen 
jn frttga oss om dc kamrater som någon förklaring från valbered-
var på plats samt valberedningen ningens sida eller är det bara 
aldrig har liist partiets stadgar. och simpelt ointresse av att !lytta fram 
dtt i synnerhet~ 12 mom.3: "K vin- kvinnornas positioner i organisa-
nor skall - ordförandeposten tionen'l Partiet slog på senaste 
oräknad - vara representerade i kongressen fast att vi är ett 
valda organ och pf1 J'örtroende- feministiskt parti och att de 
poster med minst 50°/r om inte manliga maktmönstren måste 
synnerliga skäl föreligger. Om avskaffas. 
synnerliga skäl anförs skall siirski !t Vi kräver helt enkelt att få ta del 
heslut om detta fJttas." av dc synnerliga skäl som förelig-

Den styrelse som valdes pt1 ger för att på ett så flagrant sätt 
ttrsmötct den lJ februari best~r av hrytJ mot partiets stadgar och 
en manlig ordförande. fem män demokratiskt fattade beslut' 
och en Il kvinna. med andra ord Lisa Persson 
l ~mgt rrtm dc stadgeenliga 50o/r·. Helen Engdahl 
Enligt senaste ."trsrapportcn har Evelina Nilss011 
V ~instcrparti c t Lund 63 kvinnliga Mikael Perss011. 
medlemmar. att endast en av dessa 

När hörde ni Midnattskören 
senast 'l Häromdan. säger säkert 
delar av läsekretsen . d~irför att 
kören och Veckobladet hör hemma 
i samma generations- och kultur
kretsar. Men många av oss har nog 
inte hört Midnattskören på länge 
och har kanske glömt vilken 
fräschör och kraft ~den har. Hur 
som helst: sedan månader har 
Midnattskören laddat upp för en 
kabareartad produktion t i Ilsam
mans med sångerskan. låtskrivaren 
m. m. Maria Lindström med bas i 
Malmö. Det brukar bli bra när lite 

Småborgarens sju 
dödssynder m.m. 
Omedelbart efter succen med 
Tolvskillingsoperan gjorde Bertolt 
Brecht och Kurt Weil l Småborga
rens sju dödssynder. Det blev en 
!lopp, al Ideles för politiskt för den 
(små)borgerliga teaterpubliken 
som hade nått sin kittlingströskel i 
och med Mackie Kniven & Co. 

Nu blir stycket det dominerande 
projektet för Röda Kapellet under 
en stordel av 1997.Ja. instuderin
gen har redan börjat. Till Kultur
natten i september ska allt vara 
klart. med sångare och dansare 
och dekor och annat som hör t i Il. 
Detta bestämdes på Röda Kapellets 
årsmöte i lördags. 

Men det kommande året bjuder 
även på annat. Röda Kapellet 
tillhörde de allra första i Sverige 
som. genom Mari J Sundqvists 
förmedling. greps av den ny::t 
klezmervågen . Nu ska kunnandet 
fördjupas genom en JV IJndets ex
perter på området. Kevin Linscott. 
på ett internat den 8-9 mars. Kan
ske får Lundaborna höra resultatet 
på Mårtenstorget redan i vår. ty 
g i vet vi s ska Röda Kapellet genom
föra de traditionella appe llmötena 
tillsammans med vänsterpartiet. 

Första maj och karnevaler och 
ett begränsat sommarläger viint ar 
längre fram men framför allt kom
mer det alltså att handla om Weil l. 
Nya och gamla orkestermed
lemmar är mycket välkomna i den 
löpande verksamheten men även i 
vissa projekt. framh åller man. l 
styrelsen blev det könsbyte. utom 
på kassörs posten. Nu styr Bert i l 
E ge rö. Bo Förande r. Jan Svensson 

l och Owe Svensson. Gr 

I{onferens om sjukvårdens framtid ·-- -· --
Lörd 15 feb kilO- 16. Landstingshuset på Baravägen i Lund 
Gunnar Agren, landstingsråd för vänsterpartiet i Stockholm 

talar om sjukvårdspolitik i ekonomiska kristider. 
Framtidens sjukvård: Behov och resurser 
Dagens och morgondagens barnsjukvård. 

Vänsterpartiets medlemmar ocli vänner är varmt välkomna! 

olika kulturer möts på det sättet 
och ryktet talar om nyskriven 
häftig musik som pressar Midnatts
kören till gränsen fördess förmåga. 
Kören leds som vanligt av Gösta 
Pctersen. musikant och karism<l
tisk körledare sedan årtionden . 
Premiär 2 mars i Vita Huset. 
Djingis Khan , biljetter l CA Tornet. 
och sen föreställningar tre tisdag
kvällar i Lund och däremellan tre 
för eställningar på Victoria i 
Malmö. Vi återkommer väl med 
recension så småningom . 

-sh 
-------------------------

Tack 
Ett stort tack för uppvaktningen 
på min 75-årsdag med goda viner 
från Vänsterpartiet i Lund. genom 
Roland Andersson och Thomas 
Schlyter. 

Göte /krgstriim 

RÄTTELSE 
l min artikel förra veckan under 
' 'Från min veranda" har en bank i 
Bangladesh fått fel namn. Skall 
vara GRAMEEN-banken. 

Ingegerd Wedin 

Måndag 17 febr tar KOMMUNAL
POLITIKEN sportlov 
Måndag 24 febr kl19.30, Bredgatan 28; 
KOMMUNALPOLITIK : Först 
KON-FRÅGOR, texbokslut-96. Därefter 
KOMMUNFULLMÄKTIGEBEREDNING 
Måndag 3 mars k119.30, Bredgatan 28; 
KOMMUNSTYRELSEBEREDNING 
Måndag 1 O mars kl 19.30, Bredgatan 
28; KOMMUNALPOLITIK TRi--FIK OCH 
MILJÖ 
- Vad har hant under mandatperioden. 
hur ser det ut nu . vad är på gång, 
hur skall vi få fart på förändringarna?? 

l Karin Svensson Smith inleder. ALLA 
vänsterpartister välkomna Il 

l lv"iexoiiiiiii1 
l Detta nummergjordes av Rolf N il son 1 

och Göran Persson. 
l Näste redaktör: Thomas Schlyter. l 
l tlf l 
l Manus sänds per post tiii :Vecko- l 
•

bladet , Bredg. 28, 222 21 Lund . 1 
Onsdag e. 17 till fax 046-14 65 82. l Manus mottas gärna på 3,5" diskett l 

l 
eller e-mail: veckobladet@ ltv.se l 
Telefon ti ll redaktörerna: 

•
Karin Blom 046-14 16 12 1 
Rolf Nilson 046-12 90 44 

IThomas Schlyter 046-14 75 05 1 
Vid utebliven tidning ring : 

lsven-Bertil Persson 046-13 82 13. l .. _______ .. 
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