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Sv ensson & pengar l 
Jiirn Svensson sii~cr alltstJtill Da
~cns Politik (se 'vs nr 5). som 
;notivcrin~ för at t han brutit över
enskommelsen att V<llJC mfmaJ av
stö 25 000 av sin EU-Iöntill viin
stcrpanict s centrala kassa och an
dra ändamf1l. att han i stiillct hjälper 
lokala arran~örcr med möteskost
naderna när han är ute och talarom 
EU. VB rapporterade förra vecka n 
att Jet inte tycks gälla alla möten. 
som enligt Jörn var cirk a sju ttio 
under 1996. 

Låt oss ändå w g i.\ fr{m siffran 
70. 25 000 kronor i månade n blir 
300 000 om året (dc tj iinar lite för 
bra i Bryssel och Strasbourg.tving
as en ~amma l EU-viin konstatera). 
Det blir en genomsnittskostnad av 
4 300 kr rer möte. 

EU-parlamentarikerna förläg
ger rimligen sina offentliga möten 
till de rätt omfattande perioder då 
dc iindt1 vistas i hemlandet. Det 
minskar dc rotentieila resekost
naderna . och den genomsnittliga 
hyreskostnaden för mötena med 
Jörn torde inte översti~a 500 kr
en del lär hållas i pa'niets egna 
lokaleroch vid debattero.dy l. torde 
Jet finnas medarran~örcr. 

Det ii r faktiskt lite miirkligt att 
inte Dagens Politiks rcroner gjor
de en likn;mde snabbkalkyl och 
pressade Ji1rn en smula pt1 den hiir 
runklcn. 

Vi har ringt ett rar andra ro
tentiella svdsvenska miitesarran
~iirer. l n te heller dc kiinncr t i Il 
~1 [1got ekonomiskt bidr;1g fr[m Jörn. 
men Je sii~crockst1 att hanmycket 
vii i kan ha kontakt med lokala 
arran~iircr som dc inte kiinncr till. 
och att han troligen haren livligare 
mötesverksamhet närmare sina 
nuvarande hemtrakter i norra 
Sverige- vilket emellertid borde 
<inka hans genomsnittliga rcskost
n;Jdcr. Det iirockst1 rimligt att han 
varit rationell nog att liigga sam
man nf1gra av alla mötena till en 
turnc. 

En erfaren och i sammanhanget 
luttraJ viinstcrombuJsman som vi 
talar med unde r rundringningen 
sii~cr : 

':_ Det ii r nog ingen i raniet som 
har so"1 mi\n ~a hrutna iivcrcns
kommclscr hakom sej som Jiirn 
Svensson. niir Jet giillcr miitcn 
och annat diir han har lovat all 
medverka. Varför skulle han va ra 
r•oilitligarc den hiir gflllgcn ·> 

Men samma omhudsm;Jn <iger 
all han giirna inbjuder Jiirn till !ler 
miitcn. Jörn iir trots allt en av 
viinsterran iets stora iJeologc1· o c h 
<Jgit;Jtorer. Det hi iii vi med v;1ranJr;1 
or n. 

Gr 

Stockholm ligger steget fö~e S~ån~ 
-Jag avundas er inte. Ni har det värsta framför er. Vi har pa hattre .vard. men vardens ut-
gjort vår svåra del. Det var nödvändigt för oss att göra stora veck ling ar en vtkllg btdragandc 

besparingar och til strukturgreppen så.~nabbt: som möjligt. or~\~ den är inte bara ljus. Erfaren-
Det var Gunnar Agr~?s komme~~r nar ~an mf?rm~rades heterna från Danmark och Köpen-
om de sparplanersom ar aktuella forden s kanska Sjukvarden. hamnsregionen visar att hälsoläget 
Gunnar Ågren är vänsterpartiets ar strömmade ut på ett okontrol- tenderaratt försämras. som en följd 
landstingsråd i Stockholm. Han lerbart sätt. Det var inte bara att de av långvarig hög arbetslöshet 
har ansvar för folkhälsofrågorna. rri va ta vårdgivarna hade fri drag- h land befolkningen. Det hotet vilar 
men är kanske mest känd, som den ningsrätt på landstingets budget. nu också över Stockholm. 
vänsterpolitiker. som varit med om Man tog också stora resurser i Redan nu kan man se effekter 
att avveckla akutsjukhus och spara anspråk genom att man kunde be- av strukturplanen. Det innebär att 
3 000 miljoner inom sjukvården i gära dyra undersökningar. man kan förbereda nysatsningar i 
Stockholm. Han delade med sig Det behövdes strukturgrepp p;! vården. Resurserna bör främst gå 
av sina erfarenheter till vänsterns Stockholmssjukvåden och den till psykiatrin. Nerskärningarnadär 
skånska landstingspolitiker och ekonomiska situationen gjorde har troligen gått för långt och lett 
andra intresserade vid en konferens dem mö j liga. Starkt förenklat kan t i Il försämrad vård. Men det är 
i Lund den 15 februari. man säga att det fanns för mycket samtidigt viktigt att gå vidare mot 

Okontrollerbart utflöde 
Det var av tlera skäl nödvändigt 
au agera tidigt i Stockholm. Eko
nomin undergrävdes. Detegnaka
pittalet minskade snabbt. Den vik
tigaste orsaken var givetvis den 
ekonomiska krisen med vikande 
skatteunderlag pga hög arbets
löshet. Men borgarnas satsning på 
privata vårdgivare i slutet av förra 
valperioden gjorde också att peng-

Svensson & pengar l 
- Det handlar om minst en halv 
miljon. kanske så mycket som en 
miljon kronor. säger statsåklagare 
Pihl sgård till Sydsvenskan 19.2. 

Och det handlar om Kenneth 
Svensson och pri set för hans golf
resor. De har redan kostat honom 
posten som regionchef för Riks
hyggen. Han iir tydligen en stor 
golfentusiast själv men har också 
använt resorna till att underhålla 
sina affärskontakter. inte minst 
med sydsvenska kommunalmän. 

Åtal är på vägoch rubriceringen 
kommer all lyda grov trolöshet 
mot huvudman. 

Nu är Kenneth Svensson även 
s-politiker med den viktiga posten 
som förste vice ordförande i läns
trafiken. Hans aktuella situation 
lär rörsvåra hans möjligheter att 
sköta det uppdraget. nu då läns
trafiken står inför uppgiften att gå 
samman med motsvarigheten i f. d. 
Kristianstads län samtidigt som 
den skånska regionaltrafiken hel a 
tiden måste utvecklas . 

Men bortsett från detta är det fel 
att Kenneth Svensson har fått stan
na si'1 länge på sitt uppdrag. Han lir 
inte dömd linnu men arbetsgiva
rens ~llgiird och äklagarcns rubrik 
hord e ge hans rart i kamrater anteJ
ni n~ in~rira och i'1tminstone siitta 
hon~)m 'i karanliin. 

V ord l!ÖrordröranJc Stcn Norin'' 
, c,· 

sjukvård - åtminstone akutsjuk- mer koncentrerad och bantad akut-
vård - på ett så litet geografiskt sjukvård. 
område. Det har varit en del uppmärk-

l strukturplanen som togs av s, v sammadeavhopp inom sjukvården 
och mp ingick att man samtidigt. i Stockholm. Cheföverläkare har 
som man omvandlade akutsjukhus kunnat beklaga sig över oförstå-
Ii Il sjukhus för planerad verksam- ende landstingspolitiker i teve och 
hel, satsade nya resurser på pr i mär- tidningar. Gunnar Å grens komme-
vården. n tar t i Il detta var att visserligen har 

Gunnar Ågren trodde nog att läkarna ett försprång i debatten 
det fanns utrymme för ytterligare genom att dc har högre travär-
koncentration av akutvården i dighet än politiker. menden sakliga 
Stockholm. Av regionalpolitiska grunden för klagomålen har varit 
hänsyn har man t ex inte rört "ytter- mycket svag. 
kantssjukhusen" i Norrtälje och Det är många. som förv ånat sig 
Södertälje trots att befolkningens över att vänstergruppen i Stock-
behov av vård hade kunnat till- hol m klaratatt medverka i så hårda 
fredsställas av de stora Stock- strukturgrepp och sparprogram. 
holmssjukhusen. Del har givetvis inte varit utan 

Det är också uppenbart att del i n tern a protester. men det har ändå 
fonfarande finns överkapacitet in- gått relativt smärtfritt. Landstings-
om vissa områden: Omhändertag- politikerna har lagt ner mycket 
an det av svårt skadade olycksoffer arbete på all förankra sin politiska 
skertex på två ställen i Stockholm linjeoch man harhaftett värdefullt 
r å ett mycket avancerat sätt . med stöd av partiets distriktstyrelse i 
helikopterflygfältochdygnetrunt- Slackholm men även från andra 
bemanning av den högteknolo- raniinstanser. 
giska anläggningen. Olycksfrek- Gunnar Å grens sammanfattning 
vensen liggeremellertid på en ni vi'1 var alltnek vare att man tagit snab-
dären sådan anläggning hade varit ba och radikala struktur- och be-
tillräcklig. Det finns också för sraringsbcslut niistan ornedelhan 
många magnetröntgenkameror i efter valet kan man reformera vår-
förhållande till behovet. i Stock- den nu under andra halvan av val-
hol m preci s som i övriga landet. rerioden och visa upp vad man 

På lite sikt bör det också vara uträtta i form av sanerad ekonomi 
mö j Ii g t att samordna verksam- och hättrc v;! rd i en offens i v val-
heterna vid universitetssjukhusen rörelse 199R. 
i Stockholm meJ Akademiska 
sjukhuset i Uppsala så att resur
serna utnyttjas cffektiv::Jre. 

Resultat nu -
offensiv valrörelse 
Gunnar Ågren konstaterade ocks[J 
attsjuk vården i Stockholm är tram
gtmgsrik. Den har hl i vit h~ittre och 
bättre. Som exempel niimndc han 
att dödligheten i hjärt- och k~irl
sjukdomaroch i trafikolyckor min
skat påtagligt dc se naste tio [Jrcn. 
Det hcror naturligtvis inte cnhart 

Fr[m sk{lllsk horisont kan man 
konstatera alt Stockholm ligger 
steget före . Just nu r ågår inflam
merade debatter på lokaltidning
arnas insändarsidor. Temat är det 
~am la välkiinda: Rör inte mitt sjuk
hus och spara någon annanstans 1 

Eftersom det iir s[J m[m~a sv;'ira 
fr[Jgor. som skall lösas sa'intidigt i 
Skönc tyder det mesta p[l att vi rflr 
en valrörelse 199R utan att ha si'1 
myck et av konkreta förbiiiiringar 
att visa urr mr viiljarna. 

HN 



Vems verklighet? Skolans eller Lundafastigheters? 
Lundafastigheter övertog 1993 ansvaret för skolbyggnaderna 
från dåvarande skolkansliet. Bolaget ska ta ut "marknads
eller marknadsanpassade hyror". Utgångspunkten för 
debatten är den undersökning som presenterades i Dagens 
Nyheter den 25 januari, vilken visade att Lund är en av de 
kommuner i landet som gjort de största höjningarna på 
lokalkostnaderna och de största nedskärningarna i 
undervisningen under åren 1991-95. 

Tekniskt scll ;ir arran!.!eman<>cl 
mellan gymnasicskolon~a. Lunda
fastigheter och ut hi ldningsn;imn
dcn liiljande : 

411 procent i hyra 
Lundafastighetcr skickar ut dc spe
cificerade hyres r;ikningarna till 
1·cspektivc skola. Rc!.!cln Lir att sko
lorna diircfter får fuiiständi!.! liick
ning av lokalkostnadcrna. det vill 
siiga all ut hi ldningsniimnden t1 
kommunens viig nar hetalar dem. 
Pt1 det siillctlikstiills skolorna och 
fr[lg~Hl om hyreskostnaden rörs f11 
sidan. 

l ut hi ldnin!.!sniim ndcns hud!.!cl 
utgör hyreskostnaden cirka40 pro
cent <IV totalkostnaden. Beträffan 
dc !.!rundskolorn<l och kommun
dcl~niimndcrna iir förfarandet 
enligt vad jag fåll veta likartat. 

Jag hoppas min beskrivning ii r 
riktig. Kommunen s ekonomiska 
engagemang iir inte hell liittgc
nomsk fldliga . Riitta mig om jag 
har fel. Dc hall ii r enda mö j lighetcn 
alt n;irma sig- verkligheten . 

Roiands verklighet 
Roland Andersso n puhliccradc ett 
in Ei!.!!.! i denna ochalt i förra numret 
av Vcckohladct. Det framgår av 
formu lcrin!.!arna att den skrivits 
som svar p<"l en artike l av Rune 
Liljck vist i samma iimnc som puh
lin:radcs en vecka fö re min artikel 
"Den l'ejkadc skolsatsnin!.!cn ... 
Rune redovisade i stort sett s<~ m ma 
fak ta som jag. Roland uttrycker 
sig alltid rakt och logiskt. vi lket 
giir del produkt i v t att de hallera 
med honom. vilketjag vill Uirsiika. 
tro ts <llt han snarast viindcr si!! till 
Rune. ' 

Roland pf1pckar all man inte b n 
definierabort verk li!.!hetcn . Lokal 
kostnaderna iircn viisent ii!! del av 
skol<ms verk lighet. och JCn syn 
liggörs genom att dc ollen t liggörs. 
Det iir liill alt httlla med. Det vore 
i'iirskr;ickligt om dc hcmlighiills . 

Roland tycks fiirutsiitta att Lun
dal'asti!.!hctcrs hvror iir cll direkt 
ullryck 'mr verk ligheten. Ärnflgon
sin "marknads- eller marnadsan
passadc hyror" det ., 

Hyrorna ser vcrkli!.!a ut. Dc 
hcr;iknas pt1 ett expc'rtmiissigl. 
tekniskt komplicerat siitt. Man 
utg [J r rrtm faktorer som kapital 
kostnad. underh <'l ll skostnad. olika 
byggnaders [tider och t i Il st ånd 
m.m .. s.'1 att kvadratmeterhyran p[! 
en sko !<J kan vari era fr[m byggnad 
till hV!.!!.!nad och n[J!.!lln !![Hl!! till 
uc h 1iicJ inom sa111~11a h'yggnad . 
Fiirfarinl!ss;illct !!Ör det svt1rt att 
hcdiima Je n tJs att<~ hyran. samtidi!.!l 
som del ger cll intryck a\· yttersta 
exakthet. H;ir tycks ihland l'ii rc
ligga ett Uirsiik att ft1 rram ett 

bruksvärde i marxistisk bemärkelse. 
Men man skulle ju sätta ett mark
nadsviirde. Dlirl'ör för man också in 
viirdcringar av värdet på den mark 
som skolan utnyttjar. Det är inte 
detsamma pt1 L.cx . Polhem och 
Katedralskolan. 

Y ärderi ng ar a v fastigheters värde 
och hyreskostnader är långt ifrån 
någon exakt vetenskap, även om 
det kan se så ut. Särskilt osäkra blir 
de om man ska tillämpa marknads
kriterier. Det lärde sig svenska ban
ker och fas ti ghetsbolag den hårda 
viigen i samhand med bank- och 
fastighetskraschen i början av 90-
talet. 

Monopol 
Roland skriver. all om inte rekto
rerna är nöjda med hyran får de väl 
försöka hyra andra lokaler billigare. 
Där träffar han problemets kärna. 
Det finns ingen marknad för skol
lokaler. Lundafastigheterhar mono
polställning i förhållandetill skolor
na i Lund. Följaktligen kan de sätta 
monopolpriser. Monopolpriser är 
mycket verkliga för dem som beta
lar. Men de avviker ofta från det 
verkliga marknadspriset. 

Jag vet inte om Lundafastigheter 
tar tör mycket betalt för sina tjänster. 
men det är värt au undersöka, efter
som hoJaget höjt skolhyrorna mer 
iin nästan alla kommuner. En bely
sande siffra: Lokalkostnaden per 
elev i Lund var. enligt det material 
Skolverkct prcsemerade i september 
1996. 21 000 kronor. Lokalkostna
den per elev i den grupp av elever 
till vilka Lund statistiskt räknas var 
l 7 000 kronor. Ski linaden på 4 l 00 
kronor per e lev är uppseende
viickande. 

Y i berörde frågan i en debatt med 
Ung viinstcr i september. Rol and sa 
uti. att den höga lokalkostnadsnivån 
i Lund inte sp~elade någon roll efter
som kommunen fullständigttäckte 
skolornas hyreskostnader. Men visst 
spelar hyrcsnivim roll. eftersom 
hyreskostnaden kommer med på 
Utbildningsnämndens budget och 
triinger undan andra viktiga behov. 

Hur kunde det hända? 
Många harundrat hurdet varmöjligt 
alt hyrorna kunde höjas med hela 
7<J miljoner samtid igt som anslaget 
för undervisning skars ner med 41 
miljoner under den korta perioden 
I<JlJI ti111995.Rektorerochperso
ncr p<l skolförvaltningen jag talat 
med har alla pekat på samma meka
nism. 

U n der dessa i1r genom fördes bety
dande hesraringar pi1 skolans omril
de . Hyreskostnaderna. som idag ut
gör cirka 40 procent av gymnasie
skolans totalkostnad. var helt 
undantagna fr<1n besparingarna . 

Detta innebar alt en besparing på 
till exempel 2 procent i realiteten 
blev nätan duhhell så stor. eftersom 
den bara drabbade den del av 
totalkostn aden som utgörs av 
verksamheten. Samtidigt viixle 
därigenom hyreskostn~a dcrnas 
relali va andel. Detta skedde !'lera 
år i rad. och varje gång ackumule
rades totaleffekten. Den nådde till 
slut dc hisnande siffror som DN
artikeln presenterade. 

Ett av skälen t i Il den allmänna 
blindheten var formeln "skolan får 
fullständig tiickning för dc ökade 
lokal kostnaderna" som vände hort 
blicken från realiteterna. En orsak 
till de höga hyrorna var att under
hållet av skolorna i Lund ansågs 
eftersatt när Lundafastigheter tog 
över. Om det förhöll sig så borde 
den högahyresnivån vara temporär 
och sänkas så snart dc nödvändiga 
åtgärderna förunderhå llet vidtagits. 
Vi kanske har hunnit dit nu" 

Räntesänkning 
Ekonomin tycks ofta gi1 sina egna 
vägar oavsett heslut på kommun 
ni v å. Dc senaste två åren harräntan 
sj unkit ordentligt. Lundafastighe
ters kapitalkostnader har alltså 
minskatoch som svar på den minsk
ningen har de sänkt hyran. Man har 
till och med låtit en procent gå 
tillbaka till skolorna. Detta !'är inte 
tolkas som att hyran inte skulle 
kun na tänkas vara för hög fortfa
rande. Räman är bara en av hyrans 
beståndsdelar. Om skolornas mark
nadsvärde är för högt san. om kost
naden för fastighetsskötseln är för 
hög så innebär det all hyran fort
farande är för hög. 

En metod att' minska hyrorna 
skulle vara all skolan tog på sig en 

större del av ansvaret för under
håll et. Roland hävdar. att det iir 
h~ittrc att Lundafas tigheters cx·pcr
Lcr sköter del. l andra samman han!! 
brukar han och vi annars förespråk71 
decelllraliscring och hrukarinrly
tande. inte centralisering. Jag iir 
iivcnygad om att det finns saker 
som den enskilda skolan är hiiltrc 
skickad att sköta än Lundafasli!.!
heter. Den som går i skon vet hiist 
var den skaver. ' 
Vänd processen! 
Om besparingarna på skolans om
råde upphör samtidigt som hyran 
t i Il Lundafastigheter sänks. vänder 
den tidigare beskrivna processen. 
Di1 minskar lokalkostnadernas 
andel av skolans totalkostnad. 
vilket innebär all utrymme bereds 
för ökade resurser t i Il undervis
ningen. Processen härjar rulla bak
län<>cs 

Vi ä~ inte där än. 1998 ska enligt 
hudgeten en generell besparing på 
3.6 miljoner göras på utbildnings
nämndens område. Enligt den tidi
garebeskrivna processen skulle del 
innebära att ytterligare fem miljo
ner skärs på verksamheten. 

Gymnasieskolan står inför stora 
utmaningar. l det nya läraravtalet 
finns en skolutveckl ingsde l på !O 
procent under tre i1r. Kommunen 
avsätter bara 5 procent för denna 
kostnad . Resten mås te klaras ge
nom rationa liseringar. i värsta fall 
personalnedskäringar och större 
klasser. 

År 2002 beräknas gymnasiesko
lan till följd av babyboomen i slu tet 
av 80-talet har 1200 fler e le ver iin 
nu . De eleverna bör i så fall bet'inna 
sig på högstadiet 19<J9. Dit ~ir det 
två i1r. 

Gunnar Stenssm1 

Stad och land 

hetN swd.wrkirektlumtorets senaste underlag.ITaJ>port till iil•c•rsikts
J>Ian en. Den handlar 0111 det 1·iktiga .wmhande/mellan swden och 
omgil'ande landshrgd . . 1'11111 re.wrsfiir hwfiimiidenheter in till swden 
och de niicli•iindiganiiringsiimnelw 111 11r srwlen till omgivmule land 



Hur ska Lund se ut? 
Någon ny översiktsplan finns ännu inte i sinnevärlden. Trots 
det diskuteras den livligt i en del kretsar. Det är mest politiker 
och tjänstemän i kommunen som känner sig berörda. Resten 
av lundaborna skiter i frågan, eftersom de upplever att saken 
inte angår dem. Förrän om flera år, och då är det kanske för 
sent att bry sig. 
l sj~ilv;1 verket finnsdet naturligtvis 
skisser till olika pi;Jnaltcrnativ 
ligg<lndc i hemliga l[tdor p{! ~lads
arkitektkontoret. i dnt;m pf1 ;1tt 
politikern;\ ska sl t1 n~ivcn i hordet 
och heg~ira fram dem. l alla rall 
enligt plnncrarn;!siinskcdriim. Fast 
fl er;! av dem driimmer nog om ;llt 
slippa sl:ippa fram en pl;m som dc 
sj :ih·;l kanske inte tror pt1. men ~om 
dc hcst :imt vet kommer att v?JIIa 
vakbamma disku ssioner och hrf1k 
hl;md politikerna. Fiir att till slut 
förbstas som ouenomriirh;u· t i Il 
och med p[! sikt. ' 

Anledningen ~ ir mrst ?1s atttj~ins
temännen hl i vit hr~inda. Förra g;\nu
en dc la fram en iiversi ktsplan kast71-
dc man fram en si<l!!kraftiu ide -
den om Hardehcr~astaden. En 
··new town·· mellan Lund och Dal
hy. pt1 om inte jungfrulig si\ i alla 
fall ohehyggd mark. Den skulle hl i 
ett viktigt argument och undcrla!! 
rör att hy,gga ~nahhsp:1rv~igen öster'
ut. den som all;! ville ha ... Politi
kerna juhladc. i alla fall var dc 
flesta rositiV<I- till en hiirjan. S[J 
smt1nin!!om fann man allt !kr argu
ment m~H Hardchcr!!astaden. s~lln 
ledde till ;1tt planen hidde inte ens 
en tumme. S~irskilt viinsterrartict 
gjorde en skamlöst avhorr. men 
som visade sig v;J ra riktigt. 

Felända 
Undra r r1 om stadsrlancrarna idag 
k:inncr <llt det var Id v~ig att hörja 
pa. lnrör den nya översiktsplanen 
har man hiirj;n i andra ~indcn. Med 
politikernas fulla stöd har man tagit 
fram den cn;J underlagsrapporten 
dter den <Indra. ~ammanlaut n~ir;1 
t.:tt tjugotal. Med all;! des~a som 
fast grund att st [\ r•\ ska man logiskt 
och svstcmatisk h~irlcda en !!CD
grafiskt dcri nierad lösning r <'l r~oh
lcmct - en iivcrsiktsp lan avfallall 
som en karta pfl paprcr. eller i alla 
f;ill r t1 datorsk:irrncn. Det ii r ju detta 
fysisk;! resultat som alla hcriirda 
med sp~inning viintar p{!. 

Men J ;\ hrytcrhelvetetloss. Trot s 
alla rattade heslut om mt!ls:ittninuar 
riir uthyggnadsvolymcr. princil1i
cii;J inriktninuar om tillg~inuliuhet 
och @het. s;~ m t h~insy1; t i 1'1 <;lika 
riksintressen kommer riirctriidarc 
hir ;illa rolitiska rarticr och dess
utom pi1 ;illa olika nivilcr och i 
olika kommundelar. <ltt rmtcstcra: 

- Rygg i n te h ii r. och i nte<.br. och 
framrör allt inte p?1 den godajorden 
i St{mghy. men skap;! giirn;l nya 
johh och hygg lkr arbetsriat ser 
och uoda host~ider t i Il alla som ska 
johh:1 hiir. 

-Och viig;1r'1 V;u·rör fin m det en 
mass.\ dgar i planen·' Det talade> 
ju inte i inriktningsmillen omn{lgr<l 
d!!<lr alls. hara om"kommunika
tiorJsstr[!k ... Det l~it >om om endast 
nya spi\rviiga roch han or fiir kollek
tivtr;il .ik skulle hl i framtidens melo
di . littehr;1 twkt e miljiip;1rtiet och 
,·iin>t crn' 

Miljön och Agenda 21 
-Och vart tog miljön viigen'!"Lund 
ska ut veck las och förnyas. dock 
inte mer iin vad kommunen tål. ... 
sti\ r det i direktiven. Hur mycket 
Lunds miljö tål har vi inte fått svar 
p:\ . diirför har inte miljömålen 
kunnat preciseras. Dessutom är det 
ekologiskt hållbara samhället bara 
en <IV dc tre aspekter på ut håll i g het 
som planen ska hygga på: sociala 
och ekonomiska perspektiv ska 
också vägleda. och de behöver i n te 
sammanfalla förrän om 50 år. 

Men översiktsplanen ska ju i alla 
fall hygga på Agenda 21-arbetet 1 
Dvs den lokala Agenda 2 1 som 
kommunfullmäktige ska anta till 
sommaren. Det borgar ju för att 
översiktsplanen blir bra och miljö
inriktad. Jovisst. men ännu vet 
i n e en vi l k et Agenda 21-beslut 
fullmäktige kom~er att ta' Det är 
ju dom vanliga människorna som 
ska varadelaktiga i Agenda-arbetet. 
deras synpunkter som ska styra 
fullmäktiges beslut. 

Den första versionen av Lunds 
Agenda 21 är nu på remiss. Den 
innehåller förslag tilllokala miljö
mål för koldioxidutsläpp. markan
viindning. kretslopp och hälsa. Frå
uan ställs om det är rätt mål. om dc 
Tir möjliga att uppnå och hur de kan 
uppnås. Det här är naturligtvis myc
ket hegriinsade delar av den slutliga 
Aucndans innehåll. Flera kommu
n;~la förvaltningar klagar på dessa 
hegriinsninear och visar hur svårt 
det ii r att uppnå målen. Och att det 
ii r s[J ochört mycket mer komplice
rat. så det gäller att påverka männi
skors attityder och värderingar. 
(Var det inte tvärtom ... ?) 

Det kan tyckas som om tjänstc
miinncn med stöd av de horgerliga 
particrna vill ifrägasätta så pass 
mycket av Agenda 21-dokumentet 
hittills. att det blir en helt annan 
produkt som fullmäktige ska anta. 
Och när vi kommer därhän vet vi 
idag inte om det blir några viktiga 
mi ljömf11 kvar. Och då hängerocksil 
iivcrsiktsplancn mer eller mindre i 
luften. 

Lätt att känna sig lurad 
Det finns risk att man så småningom 
f;"n· J·ram en översiktsplan. där miljö
m{licn ;ir hona eller har tonats ner. 
trots alla vackra ord om att dc ska 
styra planen. Eller en plan där kar
tan ~i r Uickt av utbyggnadsområden 
och vii!!ar. D<'1 är det Ut t att känna 
si u lurad. men d<'1 iir det också för 
sc'nt att agera. Det är därför viktigt. 
del s att lundaharna aktivt är med i 
<lrhctct pi.\ basplanet med synpunk
ter p;'1 Agenda-arbetet. dels att 
Auenda 21-Jokumcntct vcrkli!!cn 
hiT r mer hclt:ickande och förutom 
ckolouiska om fattar ii ven sociala 
och ekonomisk<! aspekter. samt att 
inriktninucn hiir vara att dessa ska 
sammani'alla bet ydligt tidigare iin 
(l\1l )() tir. 

A vv~igningcn mellan mi ljöm[ilcn 
och utbyggnadsintressena iirccntr<ll 
i planen och dess vikt igaste uprgift. 
Men ocksf1 den uppgift som iir 
sv[trast att politiskt nf1 enighet om. 
Det ~ir h~ir som alla vackra ord om 
gemensamma mål ställs på sin spets 
och avslöjar polit iska skiljelinjer 
inte minst mellan partierna. Med 
den inriktning som miljödelega
tionen hittills kunnat enas om över 
partigränserna. finns det dock hopp 
om att den inte ska behöva urarta i 
Jet kommande arbetet. Om inte 
annat. visar det sig n~ir sj;iiva pl;m
k<Jrtan ligger på bordet. 

Då kommerdctocks[tatt visasiu 
attdetsaknas en hel del m[il. framfö'r 
allt dc som kan formuleras om 
kvaliteter. Planen utgörs varken 
ha ra av underlagsrapporter eller av 
sj;iiva plankartan. Det handlar 
ocks;\ om att visa hur vi vill att 
staden ska gestaltas. 

K valiletsmål 
Ett sätt att knyta an t i Il den traditio
nella uppbyggnaden av staden iir 
att hygga vidare t ex i samman
hängande kvarter och gator. med 
en blandning av bostäder. arbets
platser och service . Framför allt 
ingen indelning av staden i zoner 
för dessa funktioner. Vi bör tala 
om stadsdelar. i n te om bostadsom
råden -det hör sextitalet t i Il. liksom 
den totala trafikdifferentiering som 
kallades "Scaft". Kvaliteter i stads
hyggande och hostadsutformning 
handlar inte heller bara om grönska 
och grönstruktur. det enda som 
hittills tagits upp som fysiska 
k vali lets mål. 

Om particrna kan enas om att 
formulera flera sådana kvalitets
mål. kan Lund komma att utvecklas 
på grund val av det som hittills 
hyggts . och som blivit uppskattat 
av lundabor och besökare . Hittills 
har Lund rörskonats från större 
trafikanli.iggningar. både "motor
v:igskaruscller" och jättestora 
parkeringshus. Detta pr:iglar Lund 
och får staden att behålla sitt tradi
tionella utseende . 

Detgälleratt visarågoda[tskåd
ningsexempcl. Delar av det redan 
byggda Lund är sådana goda exem
pel. och dessu tom har varje ort en 
egen identitet som det kan vara 
angeläget att slå vakt om och hygga 
vidare på - i anslutning till dm 
orten. 

l några st;ider som jag nyligen 
hcsökt satsar man. helt fclakt iut 
enligt min mening. på att investe~a 
miljarder i tvive laktiga väg- och 
tunnclrrojekt för bilismen. Dennis
rakelet i Stockholm har lyckligtvis 
pajat -det gäller ju att inte i nvcstcra 
sig fast i hi l ismen. l Götchorg finns 
planer på att återställ a hamnom
rådet på södra iii vstrandcn genom 
en ny bergtunnel underOttcrhi.illan. 
l Oslo vill man hygga en sänktunnel 
under hamnen för att få bort dc 
hiskeliga biltrafik leder som sn;i1jcr 
hamnen idag. Bägge dessa :ircxem
rcl på hur man acccrtcrar och yttcr
li!!arc underiiitiar för mer bil tra fik. 
istiiiJet rör att försöka motarheta 
den. Det iir en eftergivenhet som 
rimmar illa med str~ivandcna om 
en god miljö . 

Thonws Schlrrr·r 

Lund - lagom rund 
stad i sina bästa år 
Runda städer är inte det lättaste att 
liirsc med et t kollekt i vtrafikn~it som 
ger goda transrortcr. Lundaborna 
~ir Unda för att kompensera detta 
med att cykla mer ~in invånarna i 
st;idcr som Götehoru och Stock
holm. Denlilla storstaden som den 
ser ut ida!! ~ir en trivsam stad. 

l förberedande resonemang om 
en ny övers iktsp lan för Lund heter 
det i stadsarkitektkontorets rappor
ter att")() c;,. av alla resor ~i r kortare 
:.i r 3 km. H:ir hordc finnas en poten
tial röröverflyttning till cykel- e ller 
kollektivtrafik " . Ligg hiirtill att 
man önskar sig max 5 km cykcl
avst;'tnd t i Il <trhct e och centrum från 
"hostadsomrttdcn i staden ... 

Nfi!!Onstans i Lund vill man för
liigga' 500 nya lligcnhcter per [u·. 
Var. om man vill"hihchfilla karak
tären av liten storstad'"' Förtätning 
anses kunna uc 1500 lägenheter. 
Men man Uin\cr inte stänna vid 
detta tal. En del drar ut konsekven 
serna av dragningskraften hos den 
lilla storstaden till en storstad pf1 
140 000 invånare. Då är den inte 
längre en lagom rund stad och 
därigenom blivit iinnu svårare att 
förse med en rimlig kollektivtrafik. 

Ett miljöanpassat transportsys
tem. gärna enligt devisen från 
Agenda 21-forumgruppen Trafik . 
Gång- .och C\'kelkommunen Lund. 
ska förses med rimlig kollektiv
trafik. Inte minst om man avser att 
försöka nå delmålet angående kol
dioxidutsläpp från trafiken. som 
anges i Miljödelegationens skriv
ning till Agenda 21. "Viigtrafikcns 
koldioxidutsläpp ska minska med 
1/4 till år 2005 ... Ställ detta mot ett 
ökat transportbehov i en stad som 
växer med 40 % eller mer fram t i Il 
2050. då -koldioxiden ska minska 
med 3/4jiimfört med 1995 <'1rs totala 
utsläpr i kommunen . det senare 
enligtsamma Agenda21-skrivning. 

N;'tgonstans har man planer r t1 
handstäder med srilrhurcn trafik. 
Lund kan viixa på det s;ittct om det 
iirti Il vii x t man önskar. Då hör denna 
ske i byarna österut. där en uthyggd 
service och förliiggning av arbets
riatser hör hidra till ett minskat 
transportbehov i form av pendling. 

Fiir att hcgriinsa den runda sta
dens tillviixt'mr man styra den ut 
till hy;trna . H~ir ligger ett särskilt 
tungt ansvar r il placering av indust
ritornter i kanten av den hcfintli!!<l 
staden. Upphör man inte med &t 
försvinner visionen av den övcr
hlickhara lilla storstaden. Attrak
tionskraften i staden minskar. prob
lemen hop;! r sig . Inte ha ra förtrafik 
och miljii men för trivseln som föl
jer av en stad i n<'igor lunda halans 
med si n historiska kärna. En anings
lös tillviixt ligger i den")()() l~ig:cn
hctcr per t1r"-prognos som ftllt utgö
ra ett grundtema lördc stora rarticr
nas framtidstro. 

Är det inte hiittrc ;\l t rianera mr 
en stad som fiiljer kraven pt1 .. h{ill
har utveckling och ett kretslopp'
samhällc" samt "koordineras med 
Auenda 21-arhctet ... , Ellcriirdcssa 
fo~mulcrin!!ar cnhart avsedda som 
glasyr p;\ hy,ggnadsniimndcns t{Jrta '' 

Tlumws Ocllml.l 
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HAR OU FLYTTAT? Skicka in hela adressdelen till Veckobladet 
(Se ovan). 

NY ADRESS .... ... ... ... ....... ... .. .. .... ..... ......... ......... ....... .. .. .... .. .... ... ........ . 

Posten: Dags att skriva historia 
Tidningarna heriiitar i dal! om det 
stora i'ntcrnationclla teleavtalet 
som hcriiknas siinka telekostnader 
med upp till RO procent. Utveck
lingen gEu· rasundc snahbt pft det 
hiir omrftdct. Knappt hade !'axen 
blivit allmiin i'iitTiin dc i'lcsta skaf
l.adc seJ c-postadress. Ark i vari en 
pft ett stat ligt verk somjag nyss var 
i kontakt med hit uppriktigt för
vtmau i telefon niir jag beriittnde 
attjag tiinktc skriv~1. inte faxa eller 
mej la. 

Den gamla brevpusten iir pft hitt 
snahh viig ut. DEt :ir Jet dags att 
skriva historia. Förra fu·ct kom t vEt 
hiickcr om den då nedlagda jUrn
vägs posten. l Lund har den i'litige 
Bengt Karlsson författat hoken 
Pos!~ •akel i Lund. Jag tycker att 
det tir hans hästa bok hittills. med 
et t rikt innehåll och allm:inttrevlig. 
Han har nog kiint för sitt iimnc. ~ 

Redan Karl XII 
Nu fi nns det visscrlil!en svörarc 
saker att posten att skriva historia 
om. Det finns en hred verksamhet 
pEt området genom Postmuseum 
och Erik Lindgren och mim l! a fila
telister. Men ~Benl!t Karls~on iir 
dl inliist. ~ 

Just nu l!fir jag. som skickar 
uppskattnin~gsvis tusen hrev och 
kort om f1rct. och smövönuus inför 
l mars då brevportot ska höjas till 
5 kr. Men det var viirrc på Kurl 
XII. Undersina ttri Lund fiirdubh
htJc han portot. Nf1gon form av 
orJnad postgång som berörLic 
Lund fanns emellertid lfl nl!t före 
hans tiLl . Benl!t Karlsson skisserar 
ut vecklingen' :i nJa fr Em medel
tide n. Många postmiistarc. liingrc 
ft·am i regel J'. d. militiirer. satt länge 
pii sin post men Sjiilva postkontoret 
(Iii n ge fanns ett enda i stan) i'lyttaJc 
ofta. 

Biluer iir Jet l!Ott om i hoken. 
iivcn om alla b n.~ J,; c inte mot i ve rar 
sitt stora format eller sin existens. 
En som jag inte haJe vela t vara 
utan :ir f01ot pt1 en desinfektions
app<trat. avsedd för hrcv som kom 
fr fm smittJrahhaJc omrf1dcn. Bre
ven skulle l!Cnomstickas. riikas och 
dopr<ts i iittika . 

Arbetshistoria 
Bokens största fiinjiinst iirJc kon
l\ reta hcskrivningarn~t <IV olika 
<trhctsrutiner. antinl!Cll Jet giillcr 
sortering eller utbii~ning. L~nd l 
\·ar en s t~ll' ~1rhctsplats dilr akt i vitet 
pf1gick niistan dygnet runt. Orga
nis~ationcn var liin~e hierarkis l\ <;ch 
hyrf1kratisk. priigi~J av Post verkets 
otliciella stiillnin~. och hokcn ger 
en Jcl exempel pf1 löjcviich:ar;de 
formalism uch kitslighet. 

Lunds t i llviixt und'cr I'JtHl-talct 
och inte minst c l.tcr andr<t \'iirkh-

Josef Larsson, gammal järn
l•ägsposti/jon i Lund. Teckning 
av pseud. O !lo Wilhelm ur boken 
"Rekanla" 1927. 

kriget åtföljdes av ett filialkontor 
öppnades i de nya stadsdelarna. 
Vändpunkten kom när Lund l l 
öppnades på Linera 1967. Nu 
pågår som bekant en tillbakagång. 

Tågpost 
Posten och järnvägen har sympa
ti skt nog fått eget kapitel. Alla 
j~irnvägar utom de minsta (som 
Lund-Bjärred) hade postkupeer 
Jiir breven sorterades under gång. 
och ute på landsbygden levde post 
och järnväg i sy mbios såtillvida 
att sti nsarna hade delarvode från 
rost verket och skötte postärenden 
genom biljettluckan. Att varajärn
vägspos tiljon på de mindre banor 
som herörde dc östra delarna av 
Lunds kommun (BLHJ. MGJ. 
MSJ) var enligt flera vittnesbörd 
en eftertraktad sinekur med mycket 
fritiJ. 

Ett speciellt tåg som berörs i 
kapitlet var "truckatåget" som 
transporterade postsäckar från 
Lund C till postkontoret Lund l . 
som ju d?1 låg på Lilla Gråbrö
Jersgatan. Det var till en början 
batteridrivet. så eldrivna vägfor
don iir ingen nyhet i Lund. 

På slutet i boken finns ett par 
kompletterande hidrag av Sven
Göran Larsson och Sven-Hugo 
Mattsson. och en förteckning över 
alla postexpeditioner som funnits 
i Lunds kommun. Men nog ligger 
viii Harl ösa och Hunneberga i 
Eslöv. och nog iir väl posten i 
Vallkiirra ncdl<tl!d') 

' Cwuwr Stmdin 

POSTTIDNING B 
D: 85 

Nya investeringar i bilismen? 
Två nya. stora investeringar i bil
ismen planeras just nu i Lund. l 
stöpsleven ligger ombyggnad av 
Utmarksvägen till att utgöra första 
sträckn ingen av en ny Ostra ring
viig. och planern:J på en "parkc
ringsstad" väster om järnvägssta
tionen. Parkeringsstadens omfatt
ning övertrumfar med god margi
nal borgarnas ännu inte slutgiltigt 
skrinlagda planer på ett p-hus i 
kvarteret Blekhagen. Vänsterpar
tiet har förhållit sig märkligt tyst. 

l samverkansdokumentet mel
lan (s). (v) och (mp). "Svompen". 
var man överens om att Ost ra ring
en inte ska byggas under manda't
perioden. På borgerligt initiativ 
har nu både byggnadsnämnden och 
tekniska nämnden fattat beslut om 
att planera för en breddning och 
uträtning av Utmarks vägen. åt mi n
stone mellan Sandbyvägen och 
rondellen vid norra in farten. 

-Att vi utreder vUgcn. behöver 
ju inte innebära att den byggs. 
säger stadsbyggnadsdirektören i 
dagspressen. Kanske det. men om 
vägen inte ska byggas så behöver 
den ju heller i n te utredas och plane
ras. 

Västra parkeringsstaden 
"Svompen" slog också fast att en 
p-anläggning i Klosterhagen skulle 
kunna bli ak tuell under mandat
perioden. Dokumentet säjer ingen
ting om dimensioneringen av an
läggningen. inte heller vi l k et syfte 
den ska tjäna. Jag vet i n te exakt på 
vilket stadium planeringen befin
ner sig i dag. Allt talar dock för att 
det ska byggas en underjordisk p
anläggning. som i flera plan ska 
rymma 400-500 bilar. Nu varanLic 
markparkering bakom kyrkan blir 
k var. samtidigt som ytterligare nya 
p-platser norrut längs spåret ska 
tillkomma. 

Vänsterpartiet måste kmtHullt 
agera mot nya storsatsni ngar pf1 
bilismen. vi l k a bland mycket annat 
går tvärt emot intentionerna i den 
lokala Agenda 21. Ett av !'lera 
motiv för ~tt bredda Utmarksviigen 
sägs från anhängarna vara att hitta 
trafiktrycket på Thulehemsvägen 
och Tornavägen. Visst måste tra
fiktrycket lättas på dessa gator. 
liksom på alla gator och vägar. 
Hittills hardock ingen kunnat visa. 
att nya trafikleder ptnagligt och 
varaktigt avlastat gamla. eftersom 
nya vägar i sig självt leder t i Il en 
tmfikökning . En betydligt enklare. 
effektivare och billigare liisning 
av trafikproblemen pf1 niimnua 
gator är givetvis att förbj uda ge
nomfartstrafik. Bii<Hna kan hitt nf1 
resmål pf1 norr och på Ideon via 
motorvägen och Norr•t ringen . 
Viinstcrpartict mftstc ki<lrt ~()ch 

entydigt siija nej t i Il Östra ringen. 
~iven om den är maskerad som 
"ombyggnad" av Utmmksv ägcn. 

Parkeringsstaden 
Frågan om hur ett miljöanpassat 
trafiksystem i Lund ska se ut är 
iinnu inte besvarad. Klart iir väl 
~indå att det inte kan bygga pä 
bilismen som grundstomme. Att 
bygga en storskalig p-anläggning 
väster om järnvägsstationen låser 
fast planeringen vid bilismen för 
decennier framåt (en dyrbar p
anläggning måste förränta sej ') . 
leder till en ökning av biltrafiken 
total t sett. och kommer att kraftigt 
öka trängse l-. buller- och avgas
problemen på Väster. 

V iinsterpartiet utgångspunkter 
i denna fråga måste vara följande: 
l. Självklart ska vi hålla fast vid 
överenskommelsen med s och m p. 
2. Eftersom de p-platser som idag 
finns i området normalt sett väl 
räcker t i Il för bi l burna besökare 
till stadskärnan. behövs inte flerp
platser för denna kategori hi lister. 
3. Den nya p-aniUggningen ska 
dimensioneras för kollektivtrafik
resenärernas behov. dvs. resenärer 
som vi Il ta bi len t i Il j~irnvägssta
tioncn för att sedan fraktas vidare 
med buss och tåg. Det innebär att 
Jet räcker med en ganska liten p
anläggning. 

Nå!!on ansvarig inst<Jns inom 
viinste rparticts lundaorganisation 
måste snaras t ta ställning i dessa 
tv[l viisentliga miljörri\gor. 

Ulf N\mark 

MÖTE~_Q MÖTE 

~ 
KOMMUNALPOLITISKA GRUPPEN. 
Må 24.2 kl. 19. Först KON -frågor, t.ex. 
bokslut 96. Därefter fullmäktiges valbe
regning . 
RODA KAPELLET. Sö 23.2 kl. 18.45. 
Rep. med Joakim. Bara bleckblås efter 
kaffet. Kom i tid , ny portkod . 
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