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Lunds Energi AB 
1993 omvandlades Lunds Energi
verk till Lunds Energi AB och 
blev därmedett bolag ägt tilllOO% 
av Lunds Kommun. Enligt ägarens 
direktiv skall bolaget leverera el, 
gas, fjärrvärme och fjärrkyla till 
rimliga priser. Dessutom skall 
bolaget gå med vinst för avsättning 
av kapital till framtida inve
steringar och utdelning till ägaren. 
I år har sålundakommunen erhållit 
en summa av 33 miljoner 7 64 tusen 
och 200 kronor i utdelning. 

Snart i konkurrens med EU 
1966 avreglerades elmarknaden 
och Lunds Energi måste nu 
konkurrera med liknande bolag 
såsom Sydkraft, Vattenfall , 
Stockholms Energi,Göteborgs 
Energi etc., i framtiden troligen 
med bolagihelaEU. Dethar hittills 
inneburit att Lunds Energi t.ex 
köper el i N or ge och säl j er till 
kunder i hela Sverige samtidigt 
som man förlorat kunder i Lund. 

Dessutom har har bolaget gjort 
ett antal köp av andra verk
samheter, en elhandelsrörelse i 
Kristianstad och Lomma Energi. 
Det senare köpet betalades med 
nya aktier i bolaget så att efter den 
3 juli äger Lund 97,5 o/o och Lomrna 
2,5% av Lunds Energi. Dessutom 
har bolaget köpt en del av två 
kraftverk i Norge, vid Kobbelven 
och Svartisen i norra Norge. 
Svartisen är en glaciär och kraft
verket utnyttjar smältvattnet som 
ligger på hög höjd; det är alltså 
inte fråga om ett kraftverk vid en 
älvi vanligmening.Meddessaköp 
har Lunds Energi säkrat tillgång 
på el för en lång tid framåt. 

Sydkraft behöver 
konkurrens 
Det är många som lyfter på 
ögonbrynen och undrar vad det är 
som vi håller på med.Men, 
egentligen är det inget nytt. Lunds 
kommun har sedan länge varit 
delägare i Sydkraft och haft 
representanter i dess styrelse. Vi 
tror att det är bra med flera, även 
små, bolag som kan konkurrera 
med destorajättarna och förhindra 
oligopol. 

Vad betyder då den nya situa
tionen för Lunds e-labonnenter? 
Får vi småkonsumenter billigare 
el-räkningar. Detta kan man 
diskutera och det gjorde man på 
bolagsstämman den 29 april. Vid 
en bolagsstämma ställs styrelsen 
och bolagets ledning till svars för 
sina göranden och låtanden.Det 

var enbart goda miner och 
ägarrepresentanten Lennart Prytz 
kunde glädja sig åt det stora 
tillskottet i Kommunens kassa. 

På bolagsstämman brukar en 
inbjuden gäst hålla ett föredrag 
om ett aktuellt ämne.! år var det 
Bengt Söderström f.d. VD på 
Göteborgs Energi. Han har som 
pensionär ägnat sig åt energi
försörjningens historia och och 
spekulationer om framtiden. Han 
kom med en del intressanta 
synpunkter som vi här samman
fattar. 

!.Avregleringen av elmark
naden har hittills inneburit att 
priserna på el i produktionsledet 
sjunkit så att kraftbolagen förlorat 
ca 4 miljarder och av dessa har ca 
3 miljarder gått till industrin som 
fått minskade kostnader för el och 
ca l miljard till staten i form av 
skatter.Samtidigt som elpriserna 
föll så höjde staten skatten på el så 
att vi småkunder fick ungefår lika 
stort eller något högre belopp på 
vår elräkning. 

2.1ngen vet hur el-priserna 
kommer att utvecklas. Det finns 
två teorier . Antingen går de upp 
eller så går de ner. Sverige har 
billig el jämfört med övriga 
Europa. Om hela Europa blir 
avreglerat så skulle man vänta sig 
en utjämning av priserna och 
därmed högre priser i Sverige. 
Enligt den andra teorin så finns det 
ett stort överskott av produktions
kapacitet i Eurpa, se nedan, och 
detta kommer att innebära ett ökat 
utbud av el och därmed lägre 
priser. Den som lever får se. 

3. Det finns ett stort överskott 
av produktionskapacitet i Europa. 
Detta beror på att varje land har 
dimensionerat sin kraftproduktion 
så att man kan klara även årets 
toppbelastningar. I Sverige har vi 
dimensionerat vår produktion så 
att el kan levereras när utomhus
temperaturen är -20 grader , 
industrin och SJ i full gång, och 
köks ugnen, tvättmaskinen och TV 
påslagna. Toppbelastningen in
träffar emellertid inte samtidigt i 
olika delar av Europa och genom 
samarbete över gränserna kan 
belastningen utjämnas. Behovet av 
produktionskapacitet minskar. 

4. Detta betyder att det ur 
produktionssynpunkt inte blir 
något problem med att stänga 
Barsebäcksverken. 

24:e årg. 

5. Det finns en stor potential för 
att spara energi. Volvo använder 
dubbelt så mycket el för att 
tillverka en bil i Göteborg som i 
Belgien , likaså använder Electro
lux dubbelt så mycket el i Sverige 
som i Italien för att till verka sina 
produkter, ett resultat av att el till 
industrin har varit billig i Sverige. 
Tänk på vilket slöseri med el när 
vi använder lampor mitt på ljusa 
dagen inomhus i rum utan fönster, 
i hemmen, på arbetsplatsen, i 
affärer etc. Varför inte låta 
dagsljuset komrna in via optiska 
fibrer, lampor enligt denna princip 
håller på att utvecklas . 

6.Framtiden för vindkraft och 
solceller är mycket ljus . Om 20 år 
kommer solceller att vara konkur
renskraftiga och dominera el
produktionen i de solrika länder
na. Vi kan glädjaalla anhängare av 
vindkraft med att Lunds Energi 
inte haft några svårigheter med att 
sälja el från vindmöllor. Trots att 
priset legathögre ,29 jämförtmed 
24 öre, så har det varit lätt att hitta 
köpare. 

Sammanfattningsvis: Ä ven om 
vi konsumenter inte har få tt 
billigare elräkningar, så har 
avregleringen av el-marknaden 
och Lunds Energi' s verksamhet 
gett statskassan ett tillskott av ca l 
miljard och Lunds kommun ' s 
kassa ett tillskott av ca 34 miljoner 
kronor. 

Per-Åke Albertsson Lars A 
Ohlsson 
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Motion till Kommunfullmäktige 
från Roland Andersson: 

Program för mångfald 
En organisation vars medlemmar 
har liknande bakgrund, ålder 
könstillhörighet och erfarenheter 
hotas av stagnation. Olikheter i 
bakgrund, ålder och erfarenheter 
motverkar stagnationen. Mångfald 
skapar möjligheter för kreativitet. 

En organisation vars medlem
mar har olika etnisk tillhörighet 
och olika kulturella erfarenheter 
har alltså möjligheter att bli mer 
kreativ än mer homogena organi
sationer. För organisationer som 
framgångsrikt vill verka i mång
kulturella samhällen är det en 
nödvändighet att i sin interna 
sammansättning någorlunda väl 
avspegla sammansättningen av det 
omgivande samhället. 

Lund är på väg att bli en 
mångkulturell stad. För att den 
kommunala organisationen i 
framtiden ska kunna erbjuda skola 
vård och annan offentlig service 
av hög kvalitet är det viktigt att 
den kommunala organisationen 
avspeglar erfarenheterna i det 
omgivande samhället. 

Jag är övertygad om att kom
munen inte medvetet väljer bort 
invandrare vid nyanställning och 
chefsrekrytering. Men det finns 
en rad faktorer som sammantaget 
får den effekten: utbildning och 
yrkeserfarenhet från andra länder 
underskattas, värdet av kultur
möteskompetens underskattats, 
betydelsen av invandrarnas på
tvingade frånvaro från yrkeslivet 
överdrivs , behovet av perfekta 
kunskaper i svenska redan i 
utgångsläget överskattas . Där
igenom blirunderlagetför rekryte
ring onödigt smalt. 

I november 1997 kom de 
centrala partema på arbetsmark 
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Eva Zetterberg till Lund 
Onsdagen den 20 maj kommer Eva Zetterberg 

till Lund för att tala om Vänsterpartiets 
internationalism. Eva Zetterberg är 

riksdagskvinna (v) och ledamot av riksdagens 
internationella utskott. 

Plats: Vänsterpartiets lokal, Svartbrödersgatan 3 

Tid: kl19.00 



Livet är kort-solidariteten är lång 
Det besök som Asmaras borg

mästare Woldemicael tillsammans 
med socialchefen Muhamed Am an 
gjorde i Lund förra veckan är ett 
led i ett solidaritetsarbete som 
inleddes för tjugu år sedan. 

I vpk Lund fanns då ett Anti
imperialistiskt utskott som sam
manträdde varje måndag under 
åtminstone ett decennium. Det 
studerade läget i världen, höll 
kontakt med den tidens alla 
revolutionära flyktingorganisa
tioner och hjälpte dem att genom
föra demonstrationer och opinions
möten. De minst 200 protokoll från 
antiimp-utskottets möten som 
borde finnas någonstans skulle 
utgöra en intressant belysning av 
den tidens historia. 

Ett av de länder vi studerade och 
stödde var Eritrea, som ockuperats 
av Etiopien med stöd av USA. Det 
amerikanska intresset var makt
politiskt: man ville ha tillgång till 
Eritreas hamnar vid Röda Havet 
och hade dessutom en stor radio
spaningsanläggning bland bergen 
i närheten av Asmara. 

Bedrägligt stöd 
Er i treas befrielserörelse fick 
följaktligen stöd av Afrikas pro
gressiva länder och Sovjetunio
nen.Men det stödet skulle visa sig 
bedrägligt. 

När studenterna i Addis Abeba 
gjorde revolution mot kejsar Haile 
Selassies envälde, ingrep den 
etiopiska armen och gjorde överste 
Mengistu till diktator. Han mördade 
de ursprungliga revolutionärerna i 
den så kallade Röda Terrorn, som 
kostade tusentals liv. USAs dåvar
ande president] immy Carte r avbröt 
stödet till Mengistu i protest mot 
kränkningarna av de mänskliga 
rättigheterna. Mengistuvar annars 
en av de militärer från länder i 
Afrika och Latinamerika som 
utbildats i lägerutanför Washington 
för attfrämja USAs politik i Tredje 
världen. 

Mengistu deklarerade sig då vara 
socialist och sökte stöd hos 
Brezjnev, som grep tillfället och 
genast lade om den sovjetiska 
politiken i enlighet med Sovjet
unionens maktintresse, som var en 
spegelbild av USAs: dominans i 
Röda Havet genom erövring av 
Eritrea med Etiopien som verktyg. 
Brezjnev sände vapen som gjorde 
Etiopiens arme till den mest 
välutrustade i Afrika frånsett 
Sydafrika. Kriget mot Eritrea kom 
att föras med mångdubblad inten
sitet från slutet av 70-talet. 

De länder i Afrika som var 
beroende av sovjetiskt stöd följde 
efter och lade om sin Eritreapolitik, 
inte på grund av övertygelse utan 
på grund av sitt beroende av vapen 
och andra resurser från Sovjet
unionen. 

De fyras gäng för vpk 
Det på den tiden i sådana frågor 
sovjetdominerade vpk gjorde 

samrna 180-gradigaornläggningav 
politiken genom att sända en 
delegation bestående av fyra 
ledande riksdagsmän, Bertil 
Måbrink, Oswald Söderqvist, 
Tommy Franzen och Eva Hjelm
ström till det ockuperade Eritrea. I 
ockupationsarmens fordonreste de 
fyras gäng runt i de delar avEritrea 
som Etiopien kontrollerade, varpå 
de i Ny Dag rapporterade, att alla 
progressiva eritreaner stödde 
Eritreas införlivning i det socialis
tiska Etiopien med dess store ledare 
Mengistu. 

Denna händelseutveckling ställ
de det antiimperialistiska utskottet 
i Lund inför ett dilemma. Skulle vi 
följa Sovjet och dess satelliter i den 
nya politiken eller skulle vi stå fast 
vid stödet för Eritreas rätt till 
självbestämmande? Beslutet hade 
konsekvenser för vår relation till 
partiledningen och kunde också 
påverka våra relationer till rörelser 
som MPLA och Frelimo. Vi beslöt 
enhälligt att stå fast. I utskottet 
ingick personer som Boel Berner, 
Henning Kofoed, Lars Bengtsson 
och Sven-Erik Sjöstrand från Sjöbo 
m fl. Jag besökte Eritreas befriade 
områden 1981 och 1987. 

Lunds stöd till Eritrea 
Det blev kamp om partilinjen i 
Eritreafrågan i partiet. Personer 
vars stöd vi räknat med som t ex 
Jörn Svensson förhöll sig passiva. 
Vi segrade i kongresserna men 
kunde inte hindra att riksdags
gruppen stödde Mengistu ända tills 
han avsattes 1991. 

Vi samverkade med Eritrea
grupperna i Sverige under hela 80-
talet, och många av Eritreas 
nuvarande ledare besökte Lund för 
att framträda på seminarier och 
opinionsmöten under dessa år. Vid 
den tiden levde i Lund ett stort 
antal eritreanskaflyktingar, av vilka 
några ännu finns kvar. Här fanns 
också Mengistu-anhängare, och vi 
utsattes för hot från Etiopiens 
dåvarande ambassad. 

I maj 1991 segrade eritreanerna 
och denetiopiska befrielserörelsen. 
Mengistu fl y d de ett par veckor före 
det slutliga nederlaget och fick först 
asyl i Zimbabwe, men förbereder 
nu sin flyttning till Nordkorea, 
sedan läget i Zimbabwe blivit 
instabilt. Den akuta motsättningen 
i partiet upphörde. 

EPLF, det eritreanska folkets 
befrielsefront, började under sin 
ledare Isaias Afeworki åter
uppbyggnaden av landet, och 
Etiopien fick uppleva de första 
demokratiska valen i sin historia 
under den nye ledaren Meles 
Zenawi. 

Nordlig vallokal 
1993 genomfördes en folkom
röstning i Eritrea och i alla de länder 
där detfanns eritreanska flyktingar. 
V allokalen för eritreanerna i södra 
Sverige blev Stadshallen i Lund. 
Kommunpolitikerna i Lund med-

verkade som observatörer och 
rådgivare i de tekniska frågorna. 

Strax därefter beslöt fullmäktige 
i Lund att stödja framställningen 
av tre videofilmer om Eritrea, som 
Ragnhild Ek från Lund tagit 
initiativet till. 

I maj 1996 beslöt fullmäktige på 
initiativ av vänsterpartiet i Lund 
att ett samarbetsavtal skulle slutas 
mellan Lund och Eritreas huvud
stad Asmara. Avtalet under
tecknades i januari 1997 då 
fullmäktiges ordförande Larry 
Andow och jag besökte Asmara. 

I mars 1998 besökte ledarna för 
samtliga utbildningslinjer på 
Lärarhögskolan i Malmö och ett 
antal grundskole- och gymnasie
lärare i Skåne Er i trea för att 
förbereda ett utbyte på utbild
ningens område. 

Woldemicaels och Muhamed 
Amans återbesök i Lund ägde rum 
den 4 till l O maj i år. De genomförde 
ett omfattande studieprogram med 
besök på daghem, grundskolor, 
gymnasieskolor, Lärarhögskolan i 
Malmö, kommundelar och kom
mundelsnämnder, åldringsvård, 
öppenvårdcentraler, regionssjuk
huset, brandförsvaret, Stads
arkitektskontoret, Tekniska för
valtningen, läkemedelsföretaget 
Astra, brobygget i Malmö mm. 
Förhoppningsvis leder detta till fler 
besök och utbyte av experter i 
framtiden. 

Uthållig i soldaritet 
Men det är bara ytterligare ett led i 
det solidaritetsarbete vi inledde för 
tjugu år sedan. Allt solidaritets
arbete måste vara uthålligt. Viet
namarbetet var det. 

Också befrielsekampen måste 
vara uthållig. Woldemicael är en 
av de veteraner som kämpat på 
slagfältet i Eritrea i trettio år, och 
en av de sju som en gång grundade 
EPLF. 

J ag hoppas att de medlemmar i 
Ung Vänster som nu fortsätter det 
antiimperialistiska arbetet genom 
att stöda Farc-gerillan i Colombia 
håller ut tills de demokratiska 
krafterna segrar och att de har modet 
att självständigt ta ställning till de 
motsättningar som kan uppstå på 
vägen. Då kanjag kanske som 85-
åring få glädjen att se då 40-åriga 
fd Ung Vänster- politiker inbjuda 
Bogotts borgmästare till ett 
samarbete med Lund omkring 
2020. 

Gunnar Stensson 

Kajsa 50 år 
Kajsa Theander, f.d. VB-redaktör 
och numera reservvolontär, fyller 
femti år och vi är många som har 
anledning att gratulera. 

Vänsterpartiet i Lund har sedan 
1970-talet haft åtminstone tre 
viktiga verksamhetsområden: 
kommunalpolitiken, den egna 
organisationen med dess styrelse i 
spetsen och Veckobladet. Därtill 
har organisationen tidigare spelat 
en roll i partiets allmänna ideo
logiska utveckling genom "Lunda
linjen". Kajsaharvarit aktiv på alla 
områdena och därmed en ovanligt 
komplett politiker. 

l. Det började med kommunal
politiken. Hon kom in i fullmäktige 
och blev en flitig och skarp debattör, 
med särskilt engagemang i skol
och barnomsorgsfrågor men sinne 
för helheten. Under en period som 
partiföreträdare höll hon kontakt 
även med partiets ersättare i 
smånämnderna. Så småningom 
blev hon den första ordföranden i 
stadsdelsnämnd Söder och har 
beskrivit i VB hur slitigt det var att 

n ya Ul)~<1liU~ölllU'llt:ILI, 
som trots allt trodde på. Fast 
sen slutade hon när hennes jobb 
gav henne mer krävande uppgifter. 

2. I vänsterpartiets lokala styrelse 
har Kajsa variten aktiv ordförande 
som känt ansvar för både ideologi 
och praktisk organisation, en 
kombination som inte alltid före
kommer. 

3. VB-arbetet innebär ofta sena 
kvällar vilket lyckligtvis inte har 
varit något hinder i Kajsas fall -
hon når ofta sin topp först efter 
midnatt. En redaktör måste ligga 
på telefonen och hitta ämnen och 
skribenter. Kaj sa skri v er lika 
energiskt som hon talar. 

4. Som ombud på flera kong
resser och ledamot av partiets 
centrala valberedning har Kajsa 
blivit känd utanför Lund, om än 
inte alltid populär genom sitt 
kompromisslösa förespråkande av 
vänsterns modernisering och 
uppgörelse med gamla do gm er och 
fraser. 

Det är alltså inte lite som hon 
uträttat, trots familjeomsorger (tre 
barn), vidareutbildning och tidvis 
långa arbetsresor. 

Under nuvarande livsfas prio
riterar Kajsa annat än politiken men 
hon kommer förmodligen igen. 

Gr 



Från 
Täppan 

"Täppan" är ett relativt begrepp i 
den meningen attjag hyser intresse 
för fler än en trädgård. Under
tecknad tillhör t ex ett kollektiv på 
Ostervångsvägen som omges av 
en fin gammal trädgård med många 
fruktträd. Jag bor en våning upp i 
jämnhöjd med trädens kronor. Här 
vistas sparvar, mesar och trastar, 
som då och då får besök av ett skara 
glupska skator. Alla är intresserade 
av mitt fågelbord, som bjuder på 
solrosfrön, talg och gammalt bröd. 

Husets trädgårdsmästare är 
utan tvekan Ann, som brukar ha 
sällskap av en rödhake när hon 
gräver i jorden. Thomas är en 
skicklig träd tuktare. Gunnar klarar 
en omfattande gräsklippning och 
på min enkla lott står att hålla 
grusgångarna någorlunda fria från 
ogräs. Jag använder sedan gångarna 
för bouleträning. 

Katten Sonja är ornitolog av 
ett speciellt slag. Ibland fångar hon 
en bevingad vän, men hon har inte 
fågel som stapelföda och gör därför 
ingen större skada i trädgården. 
Katter är kompetenta men inte 
lärda, till skillnad från många på 
universitetet som är tvärtom, läste 
jag i sydsvenskan häromdagen. 

Till rariteterna på tomten hör 
en gammal, sedan barnen blivit 
vuxna, övergiven sandlåda. Här 
växer mossa på kraftiga trästockar 
och i sanden 

har aklejor, vintergäck och en 
tuva gräslök slagit rot . Våren 
kommer tidigt till Ostervången, har 
jag en känsla av, kanske värmer 
huskroppen upp jorden runt
omkring. 

Jag sitter på den solbelysta 
ytterträtrappan, med de kraftiga 
vinstockarna runtom, och läser 
Hilding Rosenbergs memoarer: 
"Toner från min Örtagård". Denne 
kompositör och dirigent är upp
vuxen vid sekelskiftet på Bosjö
kloster, där pappan var trädgårds
mästare. 

Vid denna tiden födde lands
bygdskvinnorna i snitt sju barn. 
Kungen sköt på skoj häger vid 
Ringsjön, som sedan stoppades 
upp, och lille Hilding övade 
prickskytte på de många ekorrarna, 
som trivdes i de stora kastanje
träden. 

På den tiden blev man vän med 
husgrisen, som förstås slaktades 
till jul. Det måste ha känts som att 
hugga tänderna i sin välmatade 
Golden retriver. Boken innehåller 
en del annat av intresse t ex ett 
stycke svensk musikhistoria under 
1900-talet. Hilding Rosenberg 
levde i 93 år. 

Alla musicerade i den lång
livade Rosenbergska syskon
skaran. Brodern Johan till exempel, 
som var lokförare, spelade ess
kornett i en järnvägssextett I vår 
tematiska serie om friskvård bland 
äldre ( förra veckan kunde vi 
konstatera att hundägande och 
odling av kirskål bidrar till hälsan) 
kan vi nu komma in på musiken 
som livsfrämjande kraft. 

I exempelvis blåsorkestrar, typ 
Röda kapellet, får medlemmarna 
använda lunga och hjärta lite extra. 
Finmotorik i händerna tränas 
liksom förmågan till koncentration 
och social samverkan. Vi vet ännu 
inte hur gammal en blåsorkes
termedlem kan bli! 

Äldreforskarna säger att vi 
kommer till som plagiat och åldras 
till original. Detsamma kan nog 
gälla blåsorkestrar som Röda 
Kapellet och trädgårdar som den 
på Ostervångsvägen. 

Finn 

Svar till Lena 
Eftersom jag brukar få låna en 
gräsklippare av Lena borde jag 
kanske inte svara på hennes inlägg 
i förra numret. Men rent allmänt 
kan det väl sägas att det inte behöver 
vara ett utslag av vänstern syn på 
småföretagare om man tror att en 
konkurs, som ju innebär förlust av 
jobb och företag och att man inte 
kan betala sina skulder, kan leda 
till att man inte mår så bra och att 
trädgårdsarbete därvid kan fungera 
som terapi. 

Sen att texter ska förhands
granskas av de som nämns i 
kåserier, som Lena anser, luktar 
censur och bör nog inte vara VB:s 
policy. Lundafilosofen Hans 
Larsson brukade säga att "I varje 
liten fråga ligger en stor fråga; i 
varje dagsfråga ligger en meta
fysik". J ag tycker att min och Lenas 
dispyt tenderar att vara en skol
exempel på detta. 

Finn 

Maj 98 i Bryssel 
Europas huvudstad är inte särskilt jubilerar. Och den håller enda talet, 
flashig, om nu någon trodde det. där jag som svensk känner igen det 
Rouppetorget, där S talingrad- mesta: kravet på 35-timmarsvecka, 
avenyn börjar, är det minst av allt. kritiken mot ungdomsarbetslöshet 
Normalt smutsig asfalt och bil- och social nedrustning p.g.a. EMU. 
parkering , men l maj är det Tillslutlnternationalenåtallalycka 
förvandlat till något som liknar bär. De fattiga bor här i centrum
Folkfesten i Malmö 1980. Överallt ingen medelklass syns till , när 
stånd med mat eller politik, och så nävarna knyts. 
politiskt tal, följt av musik. Den Efter sniglar, surkål och veteöl 
nya dagstidningen le Matinskriver inventerar jag alla de politiska 
förvånat att marscher verkar ute: stånden, men det är en dyster syn: 
"Adieucorteges."Dethadeorgani- förutom det duktiga miljöpartiet 
satören bestämt, fackförenings- Ecolo, tycks det bara finnas 
rörelsen FGBT som hundraårs- vänstersekter kvar. Flest trots-

Maj 98 i Skåne 
1998 kommer väl att gå till den 
regionala historien som året då 
vänsterns förstamajtåg blev större 
än socialdemokraternas i Malmö. 
Precisa siffror saknas men stor
leksordningen var 1300-1500 
deltagare. 

Bland vänsterdemonstrationerna 
befäste Malmö sin ledning framför 
Lund. Här var vänstern 850 eller 
kanske något mer. Det är en ökning 
mot året innan och hela tillskottet 
bestod av ungdomar, enligt den 
erfarna räknaren . Socialdemo
kraterna i Lund var 295 plus två 
inhyrda orkestrar. 

A ven uppgifterna från andra 
skånska orter talar om vikande s
mobilisering, valåret till trots. Det 
kan emellertid noteras att parti
ledningen hade satsat ovanligt svagt 
på Skåne i år, med bara ett statsråd 
på plats. 

Vänstern hade möten och de
monstrationer på totalt tio orter 
vilket är rekord i modern tid. Från 
flera håll rapporteras goda siffror 
(åtti personer på stortorget i y stad 
är t.ex . inte illa) men tåget i 
Kristianstad, det första sedan 1984, 
samlade bara drygt femti deltagare 
trots att det samarrangerades av 
alla lokalorganisationerna i nord
öst. Den improviserade första
majfesten i Malmö samlade mycket 
folk vilket inte kan sägas om den 
grundligare förberedda i Helsing
borg. 

KPMLr lever vidare även om 
man inte samlar några stora skaror. 
Fler är ungsocialisterna och de 
autonoma vilkas demonstration i 
Malmö som bekant urartade. 

Gr 

kistiska, några maoistiska, enstaka 
stalinister. Så jag undrar vart den 
belgiska vänstern tagit vägen, nu 
när maj 68 30-årsjubilerar. 

Livar upp gör först den senega
lesiska stjärnan Yuoussou n' Do ur, 
som börjar med C' est la [e te des 
travailleurs! (det är arbetarfest!) 
och drar igång den bästa, mest 
energiska konsert jag hört honom 
hålla. Kampen tycks gå vidare, fast 
med andra medel. 

håkan edgren 

Jag läste i dag i Arbetet att Ung 
Vänster i Lund tänker ha en egen 
lista - en ungdomslista - till valet, 
och blev en smula förvånad . På det 
medlemsmöte då Vänsterpartiets 
kommunalvalslista bestämdes 
diskuterades nämligen frågan om 
ungdomsrepresentation. Jag fråga
de om kontakterna med Ung 
Vänster och fick svaret att det inte 
fanns någon från Ung Vänster som 
ville ställa upp på listan, med två 
undantag. Det ena var Andreas 
Bakken som, på grund av andra 
uppdrag, ej ville stå på valbar plats, 
det andra var Monica Blomquist, 
som jag uppfatttade var medlem i 
Ung Vänster. Jag tyckte det var 
synd att det var så eftersom 
Vänsterpartiet behöver förnyelse, 
men hade inga egna förslag att 
komma med. En annan mötes
deltagare tyckte att detta inte var så 
allvarligt, förnyelse kunde ju lika 
gärna vara att byta mot någon äldre. 
Må så vara, men tar man aldrig in 
yngre så dör partiet så småningom 
åldersdöden. 

Vad värre är, är att Ung Vänster 
uppenbart är irriterade på vad som 
hänt. De somjag har pratat med har 
ondgjort sig över att Monica 
Blomquist på något sätt kommit att 
representera Ung Vänster utan att 
vara medlem och att det visst finns 
fo lk som kunde tänkt sig att stå på 
valbar plats. Vill Vänsterpartietinte 
ha in Ung Vänster eller vad handlar 
det om? Helt säkert finns det en hel 
del politiska skiljelinjer mellan 
Yänsterparetiet och Ung Vänster. 
Ar detta problemet? På plussidan 
för Ung Vänster finns hursomhelst 
en fantastisk aktivitet, många med
lemmar och något som påminner 
om VPK Lund på 70-talet. Släpp in 
dem i partiet! (Eller, och detta är en 
hemliguppmaningtill Ung Vänster
medlemmarna: bli medlemmar i 
partiet och ta över verksamheten. 
Gör lite revolution bland reformis
terna!). 

OlaHagring 
Miljöpartiet nästa? 

För några veckor sedan kunde 
man i Sydsvenskan läsa att Miljö
partiet sagt nej till översiktsplanen 
med anförande av en rad goda skäl. 
Där fick Miljöpartiet minst 500 
miljömedvetna väljare på vänster
kanten, tänkte jag. Nog för att 
Miljöpartiet ibland kan förefalla 
vara en samling virrhjärnor, särskilt 
när det gäller sociala frågor, men 
de har lyckats bättre än Vänster
partiet i denna viktiga fråga. För 
det första har de drivit bra krav, i 
linje med Agenda 21-arbetet, och 
för det andra har de nått ut med sin 
politik på ett helt annat sätt än 
Väsnterpartiet. Ibland verkar det 
som om Vänsterpartiet enbart varit 
ett transportkompani åt social
demokraterna. Varför är det så, är 
regerandet så viktigt att man kan ge 
avkall på innehållet i politiken? 

OlaHagring 
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Reservation ang. Tekniska nämndens beslut 
gällande: 30 km/tim i delar av stadskärnan 
Bakgrund 
V åren 1997 fattade Tekniska 
nämnden (TN) beslut om att införa 
30 km/tim i stadskärnan. Beslutet 
gällde hela det område som 
innesluts av inre ringen. och 
inkluderade inre ringens gator. 
Detta alternativ kallades i förvalt
ningens förslag alternativ C. 
Förvaltningens alternativ B ("mi
nialtemativet"), som stöddes av 
de borgerliga partierna, föresprå
kade ett betydligt mindre område 
med sänkt hastighet. Det innefat
tade inte inre ringen, och uteslöt 
norra delen av Bredgatan och södra 
delen av Stora Södergatan. Beslu
tet överklagades av moderatema 
och högre instanser gav de 
överklagade rätt på grundval av 
att beslutet inte ansågs vara i 
överensstämmelse med Vägtrafik
kungörelsen (VTK). 

Ny lagstiftning 
Den förste mars i år trädde en 
revidering av VTK i kraft. VTK 
medger idag att "om det är 
motiverat av hänsyn till trafik
säkerheten, framkomligheten eller 
miljön får kommunen föreskriva 
att den högsta tillåtna hastigheten 
inom ett tättbebyggt område eller 
del av ett sådant område skall vara 
30 km/tim". Främst syftar lag
ändringen till att möjliggöra sänkt 
hastighet på gator där cykel och 
gångtrafik blandas med biltrafik. 

Onödiga turer 
Vid TN s sammanträde den 29 april 
1998 var, mot bakgrund av den 
nya lagstiftningen frågan om 30 
km/tim åter föremål för behand
ling. Inga nya argument, inga 
dittills okända fakta i frågan hade 
tillkommit sedan våren 1997. f n då 
väljer Miljöpartiet och Social
demokraterna att denna gång 

stödja "minialtemativet" B ochena 
sig med de borgerliga partierna. 
Det framstår som smått absurt att 
de tre majoritetspartierna i Lund 
ända upp i högsta instans (Väg
verket) hävdar att det är väl
motiverat med hastighetsbegräns
ning i och innanför hela inre ringen, 
och därefter utan angivande av 
några skäl för sin omprövning gör 
ett lappkast och ansluter sig till de 
borgerligas förslag . Hela det 
rättsliga förfarande kring frågan 
om 30 km/tim framstår därmed 
som en serie komplett onödiga 
turer. Vadsom varrättvåren 1997 
är för (m p) och (s) helt plötsligtfel 
en vår senare! 

Marginell 
trafiksäkerhetseffekt 
Vänsterpartiet reserverar sig mot 
TNs beslut att följa "minial
temativet", och tillförrnån förvårt 
förslag att stå fast vid det ursprung
liga beslutet, alternativ C. Detta 
därför att det beslutnämnden fattat 
exkluderar de gator där behovet 
av en fartdämpning är som störst. 
Med detta avser vi gator där bilarna 
kör fort och som har ett markant 
inslag av gång- och cykeltrafik 
(t.ex. Bredgatans norra del , 
Allhelgona Kyrkogatan som 
korsar ett av Lunds livligast 
trafikerade cykelstråk - S :t 
Laurentiigatan m. fl. De gator som 
nu kommer att begränsas till 30 
km är av den karaktären, att den 
totala trafiksituationen merendels 
gör att hastigheten ändå väsentligt 
måste understiga nuvarande max
hastighetsgräns. Beslutet är därför 
inte ägnat att mer än på marginalen 
öka trafiksäkerheten genom däm
pad trafikrytm. 
F ör Vänsterpartiet i Tekniska 
nämnden 

UlfNymark 

Reservation ang. Tekniska nämndens beslut gällan
deMårtenstorgets tillgänglighet för alla 
Vänsterpartiet reserverar sig mot 
Tekniska nämndens beslut 980429 
att behålla Mårtenstorget som 
parkeringsanläggning för bilar. 
Bilägarna utgör en minoritet av 
lundaborna. Det är helt enkelt inte 
rättvist att ge en enskild kategori 
monopol på ett av stadens centrala 
torg. Torget mister sin funktion 
som mötesplats för människor och 
som ett öppet rum i staden. Bilarna 
utgör därtill en markant optisk 
miljö-förstöring. 

Till detta kommer att många 
bilister inte nöjer sig med den 
torgyta som faktiskt upplåtits för 
parkering, utan tillskansar sig 
därutöver extrautrymme från den 

minimala yta som avsatts för 
människor att vistas på genom en 
viltflorerande felparkering. Vi tror 
att det skulle vara lättare att stävja 
sådant intrång på våra gemensam
ma utrymmen om principen 
"Torgen är till för människor!" 
konsekvent följdes. 

Vi reserverar oss sålunda till 
förrnån för förslagen i Vänster
partiets och Miljöpartiets gemen
samma skrivelse om att göra 
Mårtenstorget tillgängligt för alla 
och samtidigt upplåta snedparke
ringarna vid torgets södra sida för 
handikappfordon. 

UlfNymark 

POSTTIDNING B 
Karin Blom 
t ardavägPn D· ~s 

2i4 71 Lund 

Svar till Sten H i 
VB nr 16: 
Visst var det påtryckningar från 
SEKO sjöfolk i Göteborg bakom 
min interpellation om taxfree och 
något litet kan det väl också spelat 
in att det är valår (till saken hör 
dessutom att jag själv är SEKO
medlem, känner en del sjöfolks
förbundare och har själv ett 
gammalt förflutet som sommar
jobbare på sjön). 

Men frågorna jag ställde är också 
sakligt berätti,gade . Jag sa i 
debatten med Ostros att jag var 
emot Taxfree som system, men att 
det är dåligt klarlagt hur stoppet 
skall fungera i praktiken. Detta 
framgår också av Birger 
Bäckströms utredning om konse
kvenserna för Sverige. Åland har 
undantag och det visar sig nu att 
många redare håller på att lägga 
om rutter så att man passerar nåt 
land utanför EU och därmed kan 
kringgå taxfreestoppet. Det är 
också oklart vilken moms man 
skallta-den i landet som en färja 
eller ett flygplan lämnar eller 
destinationslandets. 

Att fråga Östros om han var 
beredd att verka för konse
kvensutredning i EU -regi var 
också rimligt med tanke på att 
Uusman och de andra transport
ministrarna i EU hade krävt en sån 
utredning på rådsmöte i mars, 
frågan kommerupp på flera länders 
initiativ på ekofinmötet 19 maj 
och Östros måste ändå då ha en 
ståndpunkt. 

Den andra frågan om regeringen 
vill mildra effekterna på 
sysselsättningen är också rimlig. 
Varför skulle man inte få ställa 
den frågan lika väl som frågan 
ställs till regeringen vid varje 
störrestrukturförändring som 
hänger samman med politiska 
beslut- om Ni skåningar begär det 
skall jag gärna ställa frågor om 
ersättningsjobb för de som arbetar 
på Barsebäck! 

Johan Lönnroth 

Sommarläger 
ordnas för 21 :a gången vid 
Hjärtasjön utanför Lönsboda. 
Datum: lördag 18 juli till söndag 
26 juli. Vi bor i tält och lagar mat 
tillsammans. Politiska diskus
sioner, bad, fiske, skogsprome
nader brukar stå på programmet! 
Alla är välkomna. Ring till 
Christina Lindgren, te! 046-
143342 senast 5 juni! 

Lägerkommitten 

Motion ... forts fr. sida l 

naden överens om att 
rekommendera företag, 
myndigheter och organisationer att 
arbeta för mångfald i arbetslivet. 
Man har också kommit överens 
om råd och vägledning för det 
arbetet. Sverige 2000-institutet 
arbetar med samma saker. Det finns 
också internationell forskning och 
erfarenheter att dra nytta av. 

Lunds har förutsättningar att bli 
ett föredöme i arbetet för mångfald. 
Om arbetet startar i den kommunala 
organisationen kan det sprida sig 
till andra organisationer och företag 
i kommunen. 

Kommunala förvaltningar och 
bolag bör åläggas att ta fram planer 
för mångfald. De kan handla om 
rekrytering och urval, arbetsmiljö, 
utvecklingsmöjligheter i arbetet, 
utbildning, befordran, ledarskap 
mm. Chefsrekryteringen är särskilt 
viktig. Någon form av trainee
system bör övervägas. 

J ag föreslår kommunfullmäktige 
uppdra åt kommunstyrelsen: att 
lämna förslag på riktlinjer för 
mångfaldsplaner att föreslå nöd
vändiga kompletteringar av det 
personalpolitiska programmet. 

Vänsterpartiet i Lund 
Roland Andersson 

MÖTE!;~ ~ÖTE 
-•cliil .. llll.ial...__ 
KOMMUNALPOLITISKA GRUPPEN 
1]1öte Må 18.5 kl19.30 på partilokalen . 
Amne: Beredning kommunfullmäktige 
(översiktsplanen) 
Må 25.5: inget möte, istället medlems
möte. 

RÖDA KAPELLET Lö 16.5 kl 13.30. 
Spelning på IM:S gård, Spolegatan 12: 
8, 25, 170, 188,230,271,294,318,321, 
352. Samling 13.00. Sö 17 maj kl18.45. 
Rep med Joakim. Klankstudies + Peer 
Gynt+ Weill . 
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