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Vad är bra miljö 
i stadskärnor? 
Jag har nu pendlattill Uppsala i tre 
år. Jag vi Il inte påståattjag har gett 
den staden någon chans att vinna 
mitt hjärta fö r jag lägger mig på 
nattåget till Lund så fort jag inte 
jobbar. Men lite av stan hinner jag 
ju se på lunchraster och kvällar. 
och jag tycker att stadskärnan är 
en katastrof i trist och fu l bebyg
gelse. 

Få gamla hus är kvar och minst 
fyra kvarter är inverterade så det 
blir trista döda fasader mot gatan. 
medan alla affären vätter mot 
gallerior som går på diagonalen 
genom kvarteren . Det finns en 
gågata men i övrigt är trafiken 
intensiv på de Ilesta gator. 

Tidningen Köpmannen har en 
annan bedömning. De har gjort en 
utvärdering av landets kommuners 
stadskärnor och stads li v. De be
dömer stadskärnans utformning, 
miljön i centrum samt affärernas 
tillgänglighet och utbud. Och 
Uppsala vinner! Sedan kommer 
storstäderna. därefter Strömstad. 
Växjö, Ljungby och Umeå. Lund 
är inte ens nämnd! 

Om detta säger något om vad 
köpmän vill utveckla Lund till. så 
är det säkrast att se t i Il att 
köpmännen får så lite inilytande 
som möjligt över stadskärnans 
utformning. 

Ann 
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Vaksala torg i Uppsala, sydvästra halvan, den l juni klockan 20. 

Ett torg utan bilar! 
Uppsala har en trist stadskärna, 
men Uppsala har i alla fall något 
som Lund saknar: Ett stort och 
vackert torg som inte är ockuperat 
av bilar. Det heter Vaksala torg 
och är 150 gånger 220 meter. Det 
breder ut sig med sin vackra sten
läggning framför Vaksala skolan, 
ett arkitektoniskt mästerverk i 
utsökt tjugotalsklassicism av den 
arkitek t , Gunnar Leche, som 
skapade Uppsalas ansikte under 
flera årtionden. Träd kantar de 
övriga tre sidorna. l ett hörn ligger 
en paviljong med pizzeri a och 
uteservering. En cirkelrund skulp
turfris bidrar inte precis positivt 
till torgets helhetsintryck, men stör 
inte påtagligt tack vare sin lätthet. 

Här pågår torghandel med 
blommor och frukt från sju på 
morgonen till sju på kvällen varje 
vardag då det inte är frost. Torg
handeln tar inte upp hela torget. 
Den stora vackra torgytan fram 
mot skolan breder bara ut sig till 
allas glädje. Fullt är torget vid 
Disating, och på lördagar när det 
loppmarknad. Det händer också 
att det då är politiska möten och 
demonstrationer. l lördags hade 
Ung Vänster ett möte med olika 
demokratiska kurdiska föreningar. 

Och på natten ligger torget stort 
och öde. stenläggningen glimmar 
under lyktorna. Vilken lyx! Att 
parker ska finnas som ytor för 
glädje och rekreation är accepterat. 

Men varför är det inte lika själv
klart att en torgyta ska få finnas för 
skönhet och glädje? 

Saluhallen i Lund är ju inte lika 
pampig som Vaksalaskolan, men 
passar fint med si n fasad mot 
Mårtenstorgers kortsida. Krognos
husetärbramycketfinareän pizza
paviljongen på V aksalatorget. Och 
Finns uteservering finns i Lund ! 

Men glädjen och skönhetsupp
levelsen uteblir. Torgförsäljningen 
sker på halvtid och sedan ocku
peras torget av bilarna. Nu ska den 
politiska majoriteten satsa på 
förbätt ringar, men enligt uppgift 
klarar den inte av att försvara 
stadens ytor mot bilarna. Det är 
verkligen tragiskt. 

Ann 

stortorgets vattenkonster 
Det är glädjande att Veckobladet 
får in ideer om hur vattenkonsterna 
på Stortorget kan gestaltas. Sten H 
tyckte tydligen i förra numret att 
·en utvidgad fo ntän runt kandela
bern skulle ge ett alltför pissigt 
intryck. och drog till med en 
porlande bäck! Han vi Il gräva fram 
den underjordiska bäck som han 
tror forsar fram där nere. 

Om det nu skulle rinna en bäck 
under Stortorget, så torde den vara 
väl kulverteradoch rinna med god 
fart . i små vattenfall kanske. Då 
kunde man också anlägga ett mind
re vattenkraftverk under eller på 
Stortorget. Stadshallen och Rådhu-

set sku lle kunna bli självför
sörjande på el och nätstationen 
under torget kunde kanske tas bort. 
Elverket har ju för !lera år sedan 
velat lägga den uppe på torget. 

Tyvärr måste jag nog göra Sten 
besviken. Det är ju trist att komma 
och vara nån slags Besserwisser, 
för då är det ingen vits med att be 
folk om fräscha ideer. 

Det rinner nämligen ingen bäck 
under Stortorget. Östra och Västra 
stadsbäcken rann på l 050-talet 
ungefär i Grönegatan resp. i ett 
läge strax öster om kvarteret Svart
bröder, som då var en pöl i Ragnar 

(forts. sid 4) 
Västra och Östrastadsbäcken enligt Ragnar 8/omqvists rekonstruerade 
plan av den äldsta bebyggelsen i Lund ca 1050. 



Skånskt 
Nu hettar det till igen kring 
högskolefrågorna i Malmö 
och Lund. Jag skulle vilja 
huta åt båda parter. 

Störst, inte bäst 
Lund har sedan länge kört med sin 
slogan att Lunds universitet är -
inte bäst, vackrast , trivsammast, 
klokast etc- utanjust störst i norra 
Europa. Det är en dålig slogan vilket 
framgår sammaögonblick som den 
maffiga organisationen mister 
någon av sina utväxter. Mitt råd är: 
släng den. Mindre är bättre' Ge 
staden Lund och universitet en 
andnings- och utrymmespaus. skär 
bort någ ra verksamheter och 
överlämna dem med varm hand till 
Malmö. Till dem som behöver 
flyttas hör uppenbarligen de konst
närliga verksamheterna i Malmö. 
vilket tydligt framgick av deras 
rektors inlägg i sydsvenskan förra 
tisdagen. Han hade bara en önskan: 
lugn och stabilitet så att hans 
institutioner ostörda kunde ägna 
si gåt Konsten. Ostörda är självklart 
det sista sådana institutioner bör få 

LundaMaTs 
-vem är det? 
Det är inte precis någon person. 
utan namnet på det omfattande 
arbete som läggs ner på att utarbeta 
ett lokalt Miljöanpassat Transport
system för Lunds kommu n. Initi a
tivet togs av s vomp-majoriteten i 
slutet av 1995. Regeringen , som 
gett de olika verken inom transport
sektorn i uppdrag att verka för 
miljöanpassade transporter på väg. 
på spår. till sjöss och i luften hade 
gett länsstyrelserna i uppdrag att 
utarbeta ett miljöanpassat trans
portsystem för hela riket. MaTs. 

Lund var som vanligt tidigt ute , 
och har med stöd av miljöanslaget 
an li tat Trivector för all utarbeta 
LundaMaTs . Det är nu trafikbered
ningen i kommunen som beställt 
arbetet. 

Det presenterades på ett allmänt 
informationsmöte förra måndagen. 
den 26 maj i stadshallen . Tyvärr 
var det vä l inte så många från 
allmän heten som hade kommit. 
utan mest politiker och de ltagare i 
forumgruppen förtrafik. som under 
hösten arbetade med Agenda 21 
under ordförandeskap av Bengt 
Holmberg. professor i trafikteknik 
vid LTH. 

Bengt Holmberg är en klok och 
sy mpatisk, ganska ung professor 
med mycket ku nskap om olika 
trafikslag och de problem som är 
knutna till dem. Han drar hela tiden 
fram miljöaspekterna på trafiken 
och pekar på konsekvenserna av 

vara. Inte heller Boel Flodgrens 
inlägg på onsdagen rymmer någon 
faktiskt argumentation , bara uppre
pade besvärjelser om hur viktigt 
det är att Lund bör förbli orubbat. 
Verkligheten är ju att Malmöverk
samheten relativt sent har kommit 
in under Lund och har fortsatt att 
vara perifer. Boel Flodgren varnar 
förogenomtänkta ingrepp och visst 
- låt oss på ett genomtänkt sätt 
lämna valda del ar till Malmö. 

Så blir man ett bra 
universitet 
M alm ö å andra sidan borde försöka 
ägna sig åt att bygga upp något eget 
i stället för att bara korpa åt sig 
bitar från Lund. Betänk hur det 
gick till när de nya universiteten 
startade i England på 60-talet -
ställen som Esse x, Sussex , Lancas
ter. De byggdes genom att man så 
klart skaffade sig en grundläggande 
utbildning inom viktiga sektorer, 
men framför allt genom att man på 
några smala områden satsade på 
egna specialiteter där man kunde 
bli bäst i världen . Det var sådana 
saker som gjorde de nya universite
ten sexiga i konkurrensen med de 
gamla etablerade både vad gäller 
studenteroch forskningsmedeLJag 

exempelvis en ökad biltrafik. av 
bränslepriser och av utsläpp från 
olika bränslen. och han har en låg
mäld men mycket pedagogisk 
framtoning i sina resonemang. Det 
är synd att inte flera har tag it chan
sen att delta i diskussionerna i hans 
forumgrupp. 

Trivector AB är ett lundabaserat 
konsultföretag inomjust trafik- och 
transportsektorn. som sprungit 
fram ur forskningen vid institu
tionen för trafikteknik. Företaget 
har en rad uppdrag inte bara från 
Lund, utan många andra kommuner 
landet, och har nu 17 anställda med 
fullt upp att göra. 

ChristerLjungberg, PG Anders
son och Pemilla Hyllenius från Tri
veeror var med och höll i mötet , 
och i en panel medverkade också 
tjänstemän från stadsark itektkon
toret miljödelegationen och läns
trafiken samt företrädare för han
delsföreningen. naturskyddsföre
ningen och näringslivet (Å&R) . 

Panelen oense 
Det hettade till en del i panel
debatten på slutet, när det visade 
sig att trafikexperterna egentligen 
inte alls var överens. Både Handel s
föreningen. dvs köp"männen i Lund. 
och näringslivet (A& R) var med 
på noterna om att miljöanpassa 
trafiken på bästa sätt. men när 
länstrafiken ställdes mot väggen. 
visade man ingen entusiasm. 

Frågan som diskuterats var kra
vet att öppna en hållplats för påga
tågen på stambanan vid Kloster
gården och Å&R. Vid en direkt 
fråga tilllänstrafikens VD Gunnar 
Hermansson om man var beredd 
på detta för att ge företag och boen
de snabba tågförbindelser, svarade 
han nej! - Det skulle förlänga 
restiden mellan Lund och Malmö, 
så det såg han inte som möjligt. 

trodde Malmö hade fattat galoppen 
och blev glad när jag hörde alt 
Björn Fryklund och hans invand
ringsprojekt gick till Malmö, och 
att Jan Annerstedt rekryterats till 
att bygga upp området teknik och 
samhälle. Det är ju inte pengar 
som saknas i Malmö: siffran 1.5 
milj arder har nämnts. För det kan 
man få många hus och därutöver 
ett par nobelpristagare, Lunds tio 
bästa forskargrupper med fördubb
lade fakultetsanslag och godtyck
ligt många l O- poängskurse r i 
företagsekonomi och ADB . Sam
tidigt! 

Och viktigare: det finns saker 
som är nästan omöjliga att åstad
komma i ett gammalt insuttet uni 
versitet. Det är det som kunde bli 
av på det fantastiska universitets
området i Malmö där man kommer 
att kunna gå inifrån biblioteket 
direktövertill pendeltågetoch träda 
in i seminarierummet på Köpen
hamns universitet en halvtimme 
senare. 

Tyvärr är nyheterna från Malmö 
inte de bästa. Jan Annerstedt hade 
inte oväntat för många och dyra 
ideer så han hoppade av, och nu 
verkar Malmö mest inriktad på alt 
bli en jämlike till högskolorna i 

Stig Gustavsson, stadsarkitek t
kontorets trafikans varige, konstate
rade motsatta uppfattningar i pane
len. vilket han beklagade. 

Anledningen till att frågan är 
aktuell. är en namninsamling om 
att åter . öppna Källbymölla ~hå ll
plats . Onskemålet kommer från 
boende på Klostergården och från 
Åkerlund & Rausings ledn ing samt 
frånettelektronikföretagXperi AB. 
som under våren fly ttat från Malmö 
till Maskinvägen i Lund , och som 
hardrygt hundratal anställda varav 
de flesta bor kvar i Malmö. Så det 
finns ett starkt intresse i södra Lund 
för en förbättrad pågarägstrafik så 
att man kan slippa köra bil. 

Länstrafiken obstruerar 
Kommentaren t i Il länstrafikens 
ovilja till detta mås te bli att läns
trafiken har missat sin huvudupp
gift att sörja för en god kollektiv
trafik med uppehåll för resande på 
platser där det finns ett påtagligt 
underlag. Att andra kan få längre 
restid är inte särskilt relevant. 

- Ett uppehåll vid Källbymölla 
kan inte för länga restiden med mer 

Kristianstad och Halmstad. Nog 
borde man kunna hoppas på något 
bättre' 

Främst i landet 
Såg ni Expressen-löpsedeln förra 
lördagen där det stod att de skå
ningarna är de bästa ä lskarna? 
Särskilt utmärkande är vår eldighet. 
Vi är väl många- inte minst här i 
läsekretsen - som länge har 
misstänkt att det förhå ller sig på 
det sättet. Jag köpte alltså tidningen 
för att få klara belägg för saken för 
den händelse tvivel skulle yppas, 
men döm om min besvikelse när 
jag bara fann en bilaga med bilder 
på män från olika landskap och en 
uppmaning tillläsarna att ringa och 
säga sin mening. Förmodligen hade 
Expressen motsvarande löpsedlar 
riktade till hallänningar, väster
bottningar osv. Hur svekfull kan 
man bli'l Där ser man hur viktigt 
det är att slå vakt om lokalpressen. 

Lucifer 

än l minut. från 14 till 15 minuter 
för tåg so m gör uppehåll i Hjärup, 
Åkarp och Burlöv. 

- Alla tåg behöver inte stanna 
där. Precis som i Gunnesbo bör det 
räcka med uppehåll i första hand 
vid arbetstidens början och slut. 
samt vissa turer på kvällarna för 
dem som bor på Klostergården. 

- Kapaciteten på stambanan 
sku lle kunna vara ett argu ment. 
men enligt SJ är det långt till ett 
sådant ''tak". Med framtida tåg via 
Staffanstorp och godståg på en egen 
bana, dröjer det länge innan man 
når taket. 

Låt Malmöhus Trafik få klara 
politiska direktiv om att öppna nya 
och bevara befintliga hållplatser 
på spårnätet därdet fi nns eller finns 
plats för ett resandeunderlag . 
Källbymölla och Va llkärra station 
är två ak tuell a exempe l. och 
Stångby ligger nära riskzonen för 
att dras in . om inte fler utnyttjar 
den hållplatsen. 

Det sista är ett viktigt skäl för att 
bygga fler bostäder i Stångby, som 
ju föreslås i Lunds översiktsplan. 

Thomas Schlyter 
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Banverkets alternativ i Systemplanen till anslutning av Staffanstorpsbanan 
till Lund österifrån, dvs via Lundalänken "bakvägen". Stämmer inte med 
översiktsplanens förslag, men kan innebära snabbspån ,ägLund - Malmö. 



''lt" s the end of the world as we know i t'' 
- eller hur det nu var det stod i visan 
Min artikel ·'Oppe och nere- om 
vänste rns förnyelse·' har fått två 
helt olika reaktioner. Lennart 
Johansson, som är positiv till 
ansatserna att söka vänsterlös
ningar på överstatlig nivå och 
Henning Siissner/Peter Bengtsson 
som tycks se analys och resone
mang, mest som ett uttryck för en 
ideologisk kapitulation för 
marknadsekonomi och global 
kapitalism från min sida. Den 
tolkningen förvånar mig storligen! 
Jag anser tvärt om: Nämligen att en 
ingående analys av den globala 
kapitalismen med elektronisk 
finansmarknad , gigantiska pen
s ionsfonder , kunskapsintensiv 
produktion- ja. med det hele- är 
en förutsättning för en offensiv 
vänsterpolitik. 

Det jag skrev i VB Il /97 var 
menat som ett referat. med vissa 
kommentarer, av den debatt som 
nu pågår inom vänstern om bl a 
g lobalisering och överstatlighet. 
Den har kommit igång relativt sent 
i Sverige om man undantar VB där 
Johan Lönnroth. Gunnar Sandin. 
undertecknad m.tl under ett par år 
regelbundet tagit upp frågorna. Vad 
som är referat och vad som är 
kommentareroch minaegna reflek
tioner tycker jag framgår med rim
lig tydlighet av min text. Det är 
möjligt att mitt referat har blivit 
alltförkomprimerat på några punk
ter. men i så fall har det varit lätt att 
jämföra med vad Anders Ehnmark 
skrev i Arbetet Nyheterna. 

Röster om överstatlighet, 
EU och EMU 
Vänsterpartiets vice ordförande och 
språkrör i ekonomiska frågor Johan 
Lönnroth skri ve r i Vänsterpress nr 
7/97 en helsidesartikel som han 
inleder så här: ''Jag anser i likhet 
med programkom~issionen att det 
nu är dags att vi har en rejäl debatt 
i partiet hur vi ser på frågan om 
överstatlighet." 

Sedan konstaterar han att väns
terpartiets partiprogram innehåller 
formuleringar om överstatlighet, 
som är svåra att förena. Detta är ett 
av skälen till att frågan behöver 
diskuteras. Efter en historisk 
tillbakablick och efter ett resone
mang om behovet av globala regler 
ställer han frågan om överstatlighet 
via EU. "Partiet vill att Sverige 
skalllämna EU, men vi driver inte 
frågan om att återinföra valuta
regleringen eller höja tullar och 
riva upp EES-avtalet. Jag tolkar 
läget så att vi har accepterat den 
inre marknadens - och därmed 
världsmarknadens (inte kapitalets!) 
- grundläggande logik, som ett 
historiskt faktum. Vi är emot EU 
och EMU för att de är prokapita
listiska, har stora demokratiska 
underskott och reser murar mot 
resten av världen. Vi driver också 
rätten för tredje världens länder att 
sälja sina varor till oss. Och en 
gemensam marknad betyder med 
nödvändi g het begränsningar i 
handlingsutrymmet när det gäller 
att bedriva en nationellt själv
ständig skattepolitik. 

Nästa fråga blir då: Kan (oavsett 
svenskt medlemskap) överstatliga 
beslut i EMU, EU eller EES om 
mini mi skatter på kapital och miljö 
vara rimliga steg på vägen mot 
globala minimiskatter? Jag anser 
att svaret är ja." 

A v detta framgår tydligt att 
vänsterpartiets vice ordförande ser 
överstatliga beslut i Europa på skat
teområdet, som ett möjligt inslag 
(steg på vägen) i en vänsterpolitik 
för att tygla den internationella 
kapitalismen. Ja, kanske till och 
med för att avskaffa den! 

Skatter innebär minskad frihet 
för individen , i det här fallet 
kapitalägaren att förfoga över sin 
egendom, över sitt kapital. Möjlig
heten att fly från nationella skatter 
har ökat radikalt de senaste decen
nierna. Internationella skatter gör 

det svårare att undvika skatter' 
Därmed blir politiken och det de
mokratiska inflytandet något star
kare och kapitalet något svagare. 
Detta är i vänsterns intresse! (Den 
tolkningen är min. RN) . 

"Skatt är stöld" 
Jag vill påminna dem so m g löm
mer snabbt eller är unga. att ett 
viktigt inslag i den nyliberala 
ideologioffensiven på 19RO-talet 
var att ifrågasätta statens rätt att på 
något sätt begränsa individens rätt 
att förfoga över sin egendom' 
"Skatt är stöld". var slagordet. 

Om vi återgår till Johan Lönnroth 
så landar hans resonemanl.! i föl
jande slutsats: "Jag uppfattar det 
som självklart att vi är motståndare 
till allaöverstatliga beslut på glohal 
nivå eller inom EU om hur ~katter 
ska se ut i detalj. Mitt i'iirslag ()L) 
är att vi skall vara för vis~a liver
statliga majoritetsbeslut )!lohalt och 
i EES/EU/EMU om rninimiskatter 
på kapital och på miljöskadlig pro
duktion. 

Vi skall också akt i v t driva frfigan 
om en global ska tt p;"1 val~ta
transaktioneroch glohala regler för 
kapitalets rörlighet. .. -

Detta uppfattar jag ( RN) som 
ett preliminärt förslag t i Il hur över
statligheten skall begr~insas. Det är 
med andraord Johans svar på en av 
de viktiga frågorna. som jag tog 
upp i artikeln "Oppe och Nere- om 
vänsterns förnyelse ... För mig är 
det lättare att förstå än Henning 
Siissner/Peter Bengtssons svar. 

Vänstern emot- högern för 
En annan röst från annat håll om 
EMU kommer från Peppe En g berg, 
chefredaktör för Månadens Affärer. 
l månadens ledare. maj 97, skriver 
han: " Det konstiga med EU
debatten var nämligen att vänstern 
var emot och högern för. Insikten 
om det paradoxala i detta håller 
sakta men säkert på att infinna sig, 

Rapport från trafikberedningen 
Trafikberedningen har funnits se
Jan ett halvår tillbaka. En av våra 
arbetsuppgifter är att hålla i den 
utredning om miljöanpassning av 
transporterna (LundaMaTs) som 
Tri vector utför åt komrnmunen . 
Utredningsarbetet ser lovande ut, 
.även om ~det aldrig kan ersätta de 
kraftfulla åtgärder som krävs för 
att en verklig miljöomställning ska 
komma till stånd. 

Utöver LundaMaTs har vi ett 
annat viktigt ärende på dagord
ningen. Lund ska yttra sig om vilka 
investeringar som bör prioriteras 
bland Län strafikanl äggn ingar 
(L T A) . Kommunens och länssty
relsens planeringsresurser är tärn
Iigen begränsadejämfört med Väg
verkets kapacitet. Detta har gjort 

en önskelista med drygt tjugo väg
projekt. Tjänstemännen från Tek
niska förvaltningen och stadsarki
tektkontoret vidarebefordrade 
denna lista som svar på uppdraget 
att ta fram ett beslutsunderlag. Med 
i underlaget finns förvisso också 
delar av ~Banverkets Systemplan 
för Skåne. Banverkets planer är 
dock mer avlägset formulerade och 
inte på samrna konkreta nivå som 
de vägprojekt Trafikberedningen 
fick sig förelagda. 

Några av oss hänvisade t i Il Lunds 
kommuns principbeslut att inte 
bygga tler vägar förrän transpor
terna har anpassats till Sveriges 
globala åtagande inom miljöområ
det l enlighetmed Sven Tufvessons 
yrkande beslutades att ge högsta 

prioritet åt Yttre Godsbanan. Lun
dalänken. Staffanstorpsbanan samt 
åt gång- och cykelprojekten. På 
hans förslag ströks Norra Tvär
vägen (både sträckningen l 08-930 
Vallkärravägen och Svenshögs
vägen-E22) samt Utmarksvägens 
förlängning (Sandbyvägen-Dalby
vägen) . Vägobjek tet Indu strivä
gen-väg l 08 gavs lägre prioritet. 
Med smärre undantag biträddes 
objektlistan frånVägverket i övrigt. 

Jag yrkade att alla infras truk
turprojekt skall utsättas för pröv
ning i förhållande till de mål som 
deskall hjälpa till att uppfylla. Detta 
yrkande bifölls också. Genomförs 
en dy lik konsekvensberäkning seri
öst är jag övertygad om att annat än 
nya vägsträckningar är mer kost-

särskilt bland EU-anhängarna på 
högerkanten." Efter ett kort referat 
av något Sven Rydenfelt skrivit 
fortsätter Engberg så här: "Poängen 
i Rydenfelts resonemang är att han 
insett vad hans polare på höger
kanten, flertalet av näringslivets 
direktörer och andra av oss mer 
eller mindre nyförtjusta 'marknads
anhängare' inte förstått. Nämligen 
att EU i första hand är el/ politiskt 
projekt. som syftar till att ge gamla 
politiska etablisernang en chans att 
hinna ifatt kap italet och etablera en 
ny modern politisk apparat som 
återställer ordningen mellan eko
nomisk bas och politisk över
byggnad. 

Först nu i EMU-debatten börjar 
delar av högern inse att Rydenfelts 
perspektiv nog var mest rätt. För 
den som vill öka marknadskraf
ternas svängrum på politikernas 
bekostnad är E U/EMU en tvärsäker 
återvändsgränd. " 

EMU ej nyliberal grundlag 
Min ege n sammanfattning av 
EMU-debatten är att det är fel att 
påstå att medlemskap i en europeisk 
monetär union är detsamma som 
attskriva in nyliberalismen i grund
lagen. Bildandet av en sådan union 
är ett medel för att stärka politiken 
och i förlängningen demokratin på 
marknadens och kapitalets bekost
nad. Därmed är det på tvärs med 
ny liberal ideologi! H uren monetär 
union ska ll utformas och vilka 
andra politiska institutioner. som 
krävs lär vi återkomrna till. 

Rolf L Nitson 

nadseffektivt för att uppfylla miljö-. 
trafiksäkerhets-. välstånds- eller 
andra mål i samhällsplaneringen. 

När jag begav mig hem kände 
jag mig sorgsen till mods. Behand
las trafikfrågorna på det här sättet i 
resten av Sveriges kommuner är 
det kört. Det ytterligt snäva rums
och tidsmässiga perspektiv som 
präglade diskussionen om vägarna 
går stick i stäv med varje form av 
ansvar för globala problem. Vi 
lämnar åt någon annan att uppfylla 
klimatkonventionen och bevara 
den åkermark som behövs för att 
ge föda åt kommande generationer. 
Frågan är bara vem. Och hur kan 
det finnas skattemedel till att göra 
Skånes vägnät ännu finmaskigare 
när lågstadieklasserna av kostnads
skäl får tler än trettio elever'~ 

Karin Svensson Smith 
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stortorgets ... 
(forts, fr. sid J) 

Blomqvists utmärkta rekonstruk
tion av stadens centrala vattendrag. 
Man kunde således tänka sig östra 
stadsbäcken rinna upp på Mårtens
torgets östra del , nu när där grävs 
för att få upp den där belägna nät
stationen i ljuset. 

Det var f ö ett bärande förslag i 
vänsterpartiets motion redan 1979 
om att göra Mårtenstorget till ett 
Folkets Torg. En av de tävlande 
konstnärerna, Len ny Clarhäll . före
slog också en sådan vattenkonst 
precis där man gräver idag, men 
vinnaren blev istället Per Kirkeby, 
som bekant senare utmanövrerad 
för gott från Lund. 

Så detser inte så ljust ut för mera 
vatten på Lunds torg, utöver de 
senaste tillskotten på Fäladstorget 
och Knuts torget. Det är två varian
ter på samma tema, vatten som 
översköljer jordklotet. "Tellus med 
Tusse" på Fäladstorget fungerar 
fi nt till alla barns glädje, det erfor 
jag i lördags när Miljögruppen på 
Norröverlämnade sin tredje arbets
bok. Motsvarigheten på Knuts
torget tycks också fungera. men är 
svårare att nå upp till och dricka ur. 
Fast det är nog inte meningen . 

Det sista får mig att korrigera 
det jag skrev om det cirkulerande 
vattnet i kandelabern på stortorget: 
Det är nog faktiskt rinnade vatten
ledningsvatten. så Oscar Reuter
svärd har rätt i att man berövar 
stadsborna och turisterna möjlig
heten att släcka törsten med detta, 
om man utvidgar fontänen och 
ersätter dess småpissande strålar 
med ett mera ymnigt brus av pump
drivet cirkulerande vatten i ett ut
vidgatgranitkar. SåStens optimism 
bör naturligtvis uppmuntras! 

Oscars dubbelaudiens 
Apropå Oscar R. så hade han i 
förra veckan beviljats dubbelaudi
ens hos kommunalråden Annika 
Annerby Jansson och Lennart 
Prytz. Som bevaringskommittens 
ordförande hade jag tillfälle att gå 
med på den vandring som bjöds. 
där Oscar med rätta pekade ut ett 
antal gamla och nya missar i vården 
av stadens äldre hus och gatube
läggningar. Kommunalråden tyck
te det var nyttigt att uppmärk
sammas på sådant - man bl ir lätt 
hemmablind- och stadsarkitekten 
lovade ta fadäserna med sig till 
den nyinrättade stadsmiljögrup
pen, en samarbetsgrupp mellan 
olika förva ltningars tjänstemän 
med ansvar för stadens utemiljö. 
De tär föruto m stadsarkitekten ock
så stadsträdgårdsmästaren, stads
antikvarien och stadsbelysnings
mästaren. Ja, om det nu finns en 
sådan i vår stad ... 

Åretsförstamajdemonstration (v ),fångad av tecknaren Göte Bergström 
på dess väg ut mot Folkparken. Det hjälper all demonstrera: efter första 
maj har bl. a. stadsrådet Ulrika Messing förs iktigt framfört kravet på 
kortare arbetstid. 

Ty stadens ljus om natten är en 
viktig och förbisedd komponent i 
stadsmiljön. Låt oss slippa fasad
belysningar av kända byggnader! 
Det räcker med ljusen i dom
kyrkans tornfönster på vintern. 

Tlwmas S 

En av Oscar Reutersvärd starkt 
ogillad belysningsarmatur med 
namnet Johanna, somfinns bland 
annat på Lilla Fiskaregatan. 

LKF på Kulturen 
Den 12 juni öppnas utställningen 
Över tröskeln- hemma i folkhems
hus i Lundahalien på Kulturen. 
Samma dag firar LKF 50 år och 
bjuder fullmäktiges ledamöter att 
se utställningen med lite tilltugg. 

Det är åtta familjer i folk hem 
som har intervjuats och som pre
senteras av Eva Nyberg och sceno
grafen Peter Holm. 

Sommari 
Köpenhamn? 
Centralt men lugnt belägen 
lägenhet om 2,5 rum i kvinnohus 
uthyres veckovis 21.6-3.8. Män 
får gärna följa med! Grundhyra 
1400 dkr i veckan + 50 kr/natt 
för varje extra person. Kontakta 
Lene snarast, allra senast 19.6, 
på 046-131555 eller 00945-

. 33915106. 

Första maj 
utvärderad 
-Vi böreftersträvaett gemensamt 
förstamajfirande med socialdemo
kraterna. 

- Nej, det råder så stora motsätt
ningar mellan deras politik och 
den som vi vill föra att det skulle 
vara fel att marschera under ge
mensamma paroller. 

Utvärderingen av första maj 
firandet på vänsterpartiets med
lemsmöte var matt, men i samar
betsfrågan skar det sej. Alla 
övertygades inte när Roland An
dersson påpekade att detta med 
skilda partidemonstrationer på för
sta maj var en historiskt relativt 
sen företee lse. Gamla SKP bruka
de anklaga just socialdemokrater
na för att partipolitisera firan-det. 
Detta med separata vänstertåg är 
en företeelse från tidigt 1970-tal. 

Fast det har ju redan hunnit bli 
25 år sedan. 

Dessutom vet vi inte riktigt hur 
bruden ställer sej till bröllopet. 
Förra året fick vänsterpartiet en 
inbjudan från socialdemokraterna 
om teknisk samverkan, i år fick 
vänstern stöta på. Det är känt att s
medlemmarna är minst lika splitt
rade i samverkansfrågan. 

Men det kommunalpolitiska 
samarbetet i Lund flyter bra och 
det skulle vara värt att manifestera, 
tyckte somliga. Dessutom är det 
vänstern so m har det större 
demonstrationen och därmed 
förhandlar från en styrkeposition. 

Gr 

KOMMUNALPOLITISKA GRUPPEN 
möte Må 9/6 kl 19.30 på partilokalen. 
Fullmäktigeberedning inför den 12/6, 
då fullmäktige ska besluta om nämnder
nas budgetramar m. m. 
RÖDA KAPELLET Sö 8/6 kl 18.45. 
Rep med dryck, tilltugg och planerings
snack, i källaren hos Essie och Ulf, 
Stora Södergatan 28. Portkod; kom i tid 
eller avtala om insläpp, tel 12 23 90. 
Medtag notertilllåtar 57, 129,296, 301. 
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