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V-kalendarium 
Onsdag 9 september 
19.00. "Borgarna ljuger." Ung 
vänsters förbundsordförande J en
ny Lindahl avslöjar allt de inte vill 
att du ska veta. Fotogalleriet 
19.30. Vänsterns valpub på John 
Bull: Bengt Olle Bengtsson, gene
tiker, diskuterar kring "Drömmen 
om den nya människan". 

Torsdag 10 september 
17 .30. J en ny Lindahl agiterar med 
Röda Kapellet från Ulrikedal till 
Korpamoen. 

Lördag 12 september 
11.00-13.00. Köksbordssamtal i 
alla tio kommundelarna. Vänster
partiet bjuder på rättvisekaffe och 
kvalificerad politisk information. 
12-13 .30. Appellmöte med Röda 
Kapellet på Stonorget och Mår
tenstorget 
15 .00-24.00. Kulturnatt Öppet 
hus på Kulturnatten. Utanför v
lokalen "Måla din egen valaffisch" 
under konstnärlig ledning samt 
gatugycklare. Inomhus utställning 
av vänsterpartiets lokala val
affischer genom åren. 
19.30-22.00. Diskutera lokal 
kulturpolitik med Kitten Ander
berg, som presenterar ett kultur
politiskt programblad. 
22.00-23.00 föreläser ED-parla
mentarikern m.m. Jörn Svensson 
om den europeiska arbetslösheten 
med utgångspunkt från Vivianne 
Forresters bok "Den ekonomiska 
terrorn". Enklare förtäring. 

Måndag 14.9 
19.30 Vänsterns valpub på John 
Bull: Lotte Möller, trädgårds
skribent, diskuterar (apropå vän
sterns lokala stadsbyggnadspro
gram, se sid. 2) "Behöver vi grön
ska i staden?" 

Saknar du 
valsedlar? 
Det kan hända att vänsterpartiets 
frivilliga valmaterialsutdelare har 
missat din låda. Men sedlar för de 
i Lund relevanta valen finns i mas
sor på v-lokalen, Svartbröders
gatan 3 (telefon 138213), som är 
öppen måndag-fredag 9-18 och 
lördag 9-16. På lokalen finns 
dessutom muntlig och skriftlig in
formation om vänsterns politik 
liksom trevliga och nyttiga arbets
uppgifter. 

PS Du ställer väl upp som val 
sedelsutdelare den 20? 

J o han Lönnroth i Lund 
Förra onsdagen, den 2 september, 
fick vi ytterligare ett celebert besök 
i Lund. En partiordförande och en 
vice på tre dagar är verkligen inte 
illa. Från Lunds sida hade vi med
vetet organiserat hans program mer 
småskaligt än Gudrun Schymans, 
dels för att få variation, dels för att 
vi vet att Johan glänser i analytiska 
och diskuterande sammanhang 
(men han fick agitera också!). 

En lyckligt timeact ankomst till 
partilokalen gjorde att han omedel
bart kunde kasta sig på att besvara 
intervjufrågor från en liten gosse. 
Därefter vidtog ett möte på Klass i
ska institutionen på Sölvegatan. 
Johan och Karin Svensson Smith 
satt i hal vannan timme med repre
sentanter för olika ämnen på uni
versitetet, från humanistisk, tek
nisk och naturvetenskaplig fakul
tet. Tanken var att universitet för 
en gångs skull lugnt och öppet 
skulle kunna framföra hur Carl 
Thams reformer slår på olika äm
nen ochnivåer-mest akut givetvis 
när det gäller antagningen till 
forskarutbildning. Deltog gjorde 

professorer och lektorer från anti
kens kul tur och samhällsliv, arbets
miljömedicin, arkeologi , gam
maltestamentlig exegetik, historia, 
litteraturvetenskap och zooekologi. 

Det blev en mycket stimulerande 
dialog, som tydligt uppskattades av 
alla närvarande. Karin och Johan 
lyssnade och antecknade frenetiskt 
- områdena som togs upp täckte 
mereller mindre allting från forskar
utbildningen och hur studenterna 
drabbas av de nya reformerna över 
lärarnas arbetssituation till de för
sämringar som skett när de nya 
forskningsstiftelserna har gjort att 
de väl fungerande forskningsråden 
berövats en stor del av sina resurser. 
Förutom denna plattform för åsikter 
från universitetets fotfolk hoppas 
vi på ännu ett tillfälle att framföra 
åsikter som är viktiga för en stor del 
av Lunds befolkning, nämligen då 
Britt-Marie Dannestig-Oiofsson, 
vänsterpartiets ledamot i utbild
ningsutskottet, kommer till Lund 
16 september för att debattera med 
bl.a. Carl Tham (i arrangemang av 
LUS, 18.00, Stora Salen på AF) . 

Johan hann pusta ut med ett 
besök på det nya Ekonomicen
trum, där han som nationaleko
nom naturligtvis har sin egentliga 
hemvist. Därefter var det bara att 
kasta sig på gårdsspelning med 
Röda Kapellet, med början utan
för Konsum på Örnvägen. Här 
fanns framför allt två saker att 
notera: dels att Johan klarade av 
att på sex olika ställen aldrig upp
repa exakt samma tal - han 
varierade sig ständigt, dels att 
han insisterade på att hjälpa till 
att bära högtalarutrustning och 
andra attiraljer. Orkestern brast 
ut i applåd på den sista gården. 

Slutpunkten på dagen blev en 
valpub på John Bull , som refere
ras på annan plats. Ingen kan dock 
säga annat än att våra centrala 
valarbetare arbetar för sitt uppe
hälle - dagen efter innebar för 
Johan avfärd 6.39från Lund, f. v.b. 
via Alvesta och Emmaboda till 
Kalmar. Men han verkade trivas 
med sitt besök i Lund, och vi var 
jätteglada att få ha honom här. 

Charlotte Wikander 

Vänsterns valpub valet -98 
Att hålla valpub är onekligen ett borde organisera denna kompetens en diskussion som varomöjlig att 
helt nytt koncept. Det kommer sig t. ex. i löntagarägda företag . Mode!- inte föra över på allas vån poli-
helt enkelt av att en observant val- len har med stor framgång försökts riska engagemang. Personligen 
arbetare konstaterade att en under- både i Canada och USA. Resone- tycker j ag att det var så intressant 
sökning om fritidssysselsättningar manget påminde tydligtom detsom att vi bör bjuda in Hans till hösten 
bland partimedlemmar av olika Bo Rothstein framförde på det (efter valet!) för en bredare dis-
kulörer helt klart kunde fastställa, öppna huset i Lund l maj. kussion kring temat. Risken är ju, 
att vänsterpartister föredrog "en Diskussionen blev livlig; några som opinionsmätningarna lutar 
krogkväll" framför virkning, träd- gnölade t. o. m. över att vi hade för nu, att valresultatet göross alltför 
gårdsskötsel och folkdans. Det litet plats att samlas i. Själv räknade benägna att luta oss tillbaka och 
föreföll för bra för att missa. När jag cirka fyrtio personer, inklusive tycka att allt är bra som det är. 
det sedan visade sig att John B ulls dem som stod och trängdes i dörren. Framåt natten gled vi över på 
ägare DavidParry var generös nog De flesta var uppenbarligen inte berättelserom Hans' erfarenheter 
att upplåta delar av sin pub åt oss hellervänsterpartister, utan nyfikna som metallarbetare och bistånds-
var saken klar. Hittills har vi haft: och vetgiriga sökare i det politiska arbetare i Nicaragua- en fascine-

2 september: Johan Lönnroth. deltat inför valet. Johan själv, pro- rande historia för oss och uppen-
Jahans dag i Lund avslutades med vocerad av en kvinna som inte ville bar! igen en välbehövlig paus i 
ett knökfullt möte på John Bull. ha teoretisk diskussion utan kon- valarbetet för honom. 
Han inledde en diskussion utifrån kreta svar på val frågor, medgav att Hittills har alltså valpubarna 
sin bok från i våras, "Den tredje han efter trettio platser runtom i slagit väl ut, på mycketolika sätt. 
vänstern". Han försöker där defi- Sverige där han sex timmar i sträck Nästa gång blir på onsdag, då det 
ni era en strategi för vänstern inför förväntats svara på konkreta frågor, intellektuella arbetet fortsätter 
2000-talet: en vänster som har helt hade funnit det oerhört vilsamt och med att Bengt Olle Bengtsson 
andra förutsättningar är den fran- tilltalande att få ha en kväll med inleder om "Drömmen om den 
ska revolutionens jakobiner och mer analytiska spörsmål. Allt i allt nya människan", om den nya 
1800-talets revolutionära industri- kändes det som en stor succe, och genetiken. Måndag 14 september 
proletariat.! ett försökattapplicera Johan var nöjd och glad. kommer Lotte Möller, för att 
delar av Marx' tänkande på den Redan kvällen därpå inföll nästa anknyta till vår diskussion om 
nya industriella situationen hävda- val pub, i och med att vår riksdags- stadsbilden och vån behov av 
de Johan, att en stor del av det man Hans Andersson var i stan. grönt. Slutligen hoppas vi kunna 
kapital som tidigare utgjorts av Den blev annorlunda till sin ka- fånga Britt-Marie DannesLig-
maskiner och industriella investe- raktär, mindre och intimare. Hans Olofssonden 16, fören diskussion 
ringar numera bestod av den kom- talade om vad han såg som sina om vänsterns syn på Carl Tham 
petens som lönearbetare besitter, huvudsakliga motorer i det politi- och hans forskningspolitik. 
och att man därför i högre grad ska engagemanget för vänstern - Charlotte Wikander 



Ett tätare och grönare Lund 
Minnesgoda VB-läsare kommer i texten nedan at känna igen 
en del från VB nr 19 i åroch från vänsterpartiets lokala 
handlingsprogram, "En bok om Lund". Men det finns kom
pletteringar och nyanseringar som är intressanta i denna 
skrivelse till kommunstyrelsen från två vänsterpartister, 
Mårten Dun er som är ordförande i Lundafastigheter och E va 
Kristensson som sitter som ersättare i byggnadsnämnden. 
Skrivelsen pläderar för en långt mer målmedveten men också 
flexibel kommunal planering i de radikalt nya förutsättningar 
som gäller för bostadspolitiken efter avreglering och borttagna 
subventioner. Den präglas av den "nya urbanism" som bland 
andra krönikören Per Svensson gör sej till tolk för i Syd
svenskan, men också av den ekologiska grundsyn som ut
märker så mycket av vänsterpartiets politik här i Lund. 

Lund är en unik miljö. Det medel
tida gatunätet med sina gränder 
och välproprtionerade köpmanna
gator, kvarteren med sin varierade 
bebyggelse, grön trädgårdar, den 
kompakta bebyggelsen och de små 
avstånden. Allt skapar en utmärkt 
tillvaro för boende, arbete, handel 
och kultur. Tillsammans med den 
gröna villabebyggelsen och de tra
ditionella kvarteren utanför vallar
na utgör Lunds stadskärna något 
av den mest populära bostadsmiljö 
och det intressantaste kommersiella 
läget i regionen. Höga priser på 
både bostäder och lokaler visar att 
Lund inte bara är en välbesökt ort 
för turisterutan en själ v klart älskad 
miljö för stadens invånare. Utifrån 
efterfrågan vore det rimligare att 
motivera varför man inte bygger 
som tidigare än varför man vill 
efterlikna det. 

Centralt och grönt 
Lunds centrala delar är också en 
grön miljö. Både genom offentliga 
parker och på enskilda gårdar är 
staden grön. På en ty pi sk l undagata 
ingår en syren eller alm som lutar 
sig ut över ett plank, där ligger ett 
korsvirkeshus eller skymtar en 
brandgavel. Staden i Lund är inte 
steril - både i de enskilda träd
gårdarna och i de offentliga parker
na handlar det om att maximalt 
utnyttja växtförutsättningar och 
utrymme för att skapa en god miljö. 
Detta gör naturvården i staden allt 
viktigare - att utveckla den natur 
som staden ger förutsättning fö r i 
form av parker, koloniområden och 
bostadsgrönska med goda lekmöj
ligheter. Att det gröna i staden vär
deras högt visas inte minst av syd
svenska Dagbladets omröstning i 
somras. Parkerna anses vara en 
mycket viktig del av stadsmiljön. 
Den estetiska och rekreationsmäs
siga dimensionen skall därför inte 
underskattas. Blomsterfägnad har 
ett stort värde som vanligtvis stiger 
med åldern. Frånsett blommorna: 
hur många av Lunds barn har inte 
matat ankorna i stadsparken? Var 
skulle man åka pulka om inte Sankt 
Hans backar fanns? Är ett student
liv utan picnic i Botan möjligt? 
Goda parker och närrekreations
områden är också en viktig del av 
socialpolitiken. Alla har faktiskt 
inte sommarstuga. 

Det är märkligt att inte stads
kärnans föredöme mera präglat 

Lunds nyare stadsdelar. Sedan kri
get har Lund expanderat och in
korporerat landskommuner, byar 
och landsbygd. Utbyggnaden har 
oftas t följt de experimentella for
mer för planering som prövats 
under efterkrigstiden. 

Oanvända friytor 
Ibland har man fått intressanta, 
hemtrevliga och t.o .m. vackra 
resultat. Men nackdelarna harockså 
varit uppenbara. Bebyggelsen har 
blivit gles genom stora friytor -
ofta inte parker, utan oanvända 
"impedimentytor" invid vägar och 
mellan bostadsområden. Parkmar
ken och skötselresurser fö rslösas 
på vägimpediment i stället för att 
användas till den typ av högkvali
tativa oaser som vi uppskattar så 
mycket. K vartersstrukturen har er
satts av ett glest gatunät med åtföl
jande belastningsproblem och 
dåliga möjligheter att finna under
lag för kommunal och kommersiell 
service. Fyrtio års erfarenhet av 
funktionsuppdelad planering talar 
fören ny, mer medveten och urban 
planeringsteori. 

En seriös miljöpolitik kräver en 
hushållning med mark. Det främsta 
skälet till högt bilåkande är ettglest 
boende. Vill man minska resandet 
måste vi framför allt minska av
stånden och sänka hastigheterna. 
Samtidigt kräver förtätningsåtgär
der att man är medveten om de 
kvaliteter man vill behålla samt, 
kanske ännu viktigare, att man klart 
formulerar de kval iteter man vill 
skapa. Härbehövs en väl definierad, 
arkitektonisk målsättning för att 
göra planeringen meningsfull och 
acceptabel. 

strategi för stadsnatur 
Vidall utbyggnad är detnödvändigt 
att ha en medveten strategi för 
stadens natur, för att kunna uppnå 
de mål vi har satt upp för en miljö
anpassad stads utveckling. En grön
struktur som inte är ändamålsenlig 
kan vara omöjlig att ordna i efter
hand. Ar de gamla träden nedhugg
na och hagen belagd med asfalt 
och betong låter sig dessa natur
värden inte återskapas. 

Gator kan inte längre användas 
bara för ett slags trafik, för ett slags 
verksamhet. Större leder måste 
också varalokalagator och fungera 
för flera trafikslag- transport, han
del och mänskligt umgänge. Det 

moderna Ii vetkräv er kortaavstånd 
till service, arbeten och mötesplat
ser och ett rationellare transport
system än en allt tätare landsvägs
spaghetti. En allt tydligare pl an
och trafikforskning vi sar att en 
suboptimeringinte längre är möjlig, 
utan att fördelarna av stadsmiljöns 
komplexitet mste utnyttjas ifall en 
rimlig trafikmiljö skall kunna bi
behållas . 

Nya förutsättningar 
1990-talet har radikalt ändrat de 
ekonomiska förutsättningarna för 
byggande och planering. Idag styr 
inte kommunen utbyggnadstakten 
via statliga subventionssystem. Ut
byggnadstakten blirslumpartad och 
oförutsägbar. Därför krävs en flexi
bel och successiv utbyggnad. Den 
kan bara göras i en traditionell 
stadsstruktur. En avreglerad bo
stadsmarknad kräver en betydligt 
medvetnare kommunal planerings
och markpolitik än den tid då stat
liga pengaflöden och de tal j regler 
gjorde verksamheten i det närmaste 
förutbestämd. Plan- och byggnads
lagens ramlagstiftning förutsätter 
en lokal målsättning. Därför krävs 
idag tydligare kommunala ställ
ningstaganden till vilken miljö och 
vilket slags stad vi vill skapa. 

Den under 1990-talet ändrade 
statliga bostadspolitiken har också 
fått märkbara social a konsekvenser 
i Lund. De senaste åren har bostads
byggandet varit minimalt, trots att 
Lund ansetts som "hett" j ämfört 
med andra orter. Samtidigt har in
flyttningstrycket gjort hus och bo
stadsrätter dyrare. Detta skapar en 
allt ohållbarare situation som riske
rar att "yuppificra" stan. Att på en 
bristmarknad skapa ett socialt an
ständigt boende även för utsatta 
grupper som lägre utbildade, ung
domar och studenter kräver en med
veten och aktiv kommunal politik. 
Oavsett färg kommer regeringen 
uppenbarligen inte att hjälpa oss. 
Att då ingenting göra leder bara till 
allt högre realisationsvinster på re
dan en gång subventionerade hus . 

Mark för rekreation 
De rekreationsområden som man 
kan nå inom gång- och cykel
avstånd från Lund är viktiga att 
göra tillgängliga och utveckla. I 
den statliga utredningen "Miljön i 
västra Skåne" (SOU 1990:93) kon
stateras att tillgången på allemans
rättslig mark är 0,4ha per invånare. 
Detta skall jämföras med Stock
holm där den genomsnittliga ytan 
allemansrättslig mark är 3,0 ha. 
Utredningen kom därförtill slutsal
sen att cirka 50 ha rekreationsmark 
bör skapas i valje västskånsk kom
mun. 

Det måste dessutom finnas till
räckligt med plats för de lokala 
kretsloppslösningarna. l det av 
kommunfullmäktige antagna (sep
tember 1997) Agendadokumentet 
handlar ett av fyra målområden om 
kretslopp. I samma dokument po
ängteras behovetatt knyta ihop stad 

och land, särskilt vad gällernärings
ämnen. Importen av fossilt fosfor 
måste ersättas av cirkulation av det 
fosfor som redan är i omlopp. Ska 
lokala lösningar av avlopps- och 
dagvattenhantering vara möjliga 
lcrävs ytor kring bebyggelsen. l 
Oversiktsplan 98 står också att 
hårdgjorda ytor skall minimeras 
vid om- och nybyggnad. Planen 
för hur detta skall genomföras lyser 
ännu med sin frånvaro i Lund. 

Den stadsnära rekreationsmar
ken bör samutnyttj as och sampla
neras med jordbruks- och krets
loppsinterssen, men planeringen av 
deras lägen och gestaltning måste 
omedelbart komma igång. stads
arkitektkontoret konstaterar tyvärr 
i ett PM att" Grönplanens intentio
ner för närlandskapet kring Lund 
och för kommunens parker endast 
i ringa omfattning är genomförda". 

Byarna 
En förtätning av staden står inte i 
motsättning till satsningar i kom
munens byar. Uppbyggnaden av 
en stadsmässig struktur är ännu 
viktigare för handeln och närings
livet i Dalby, Södra Sandby ch 
Veberöd när de skall fortsätta att 
utvecklas utan bostadssubventio
ner. Förebilden blir det goda sta
tionssamhället, den utveckling som 
fick byarnaatt växa vid sekelskiftet 
och som nu åter är aktuell. Den 
översiktliga, kommunala pl ane
ringen måste sträva efter att för
stärka det landskap och det sam
band som Lund ingår i. Planeringen 
måste därför gå ut på att stärka 
Skånes nätverk av orter, verksam
heteroch naturtillgångar, inte skapa 
onödiga hinder och förtvinade 
kommunikationer genom plan
estetiska fantasier om fingar och 
korridorer. 

Kommunstyrelsen har i dagarna 
tagit initiativ till skrivandet av ett 
utbyggnadsprogram. Vi i vänster
partiet stöder dettainitiativ och fin
nerdet vara av största viktattarbetet 
blir framgångsrikt. Det övergri 
pande sociala och miljömässiga 
mål som formulerats i Oversikts
planen och den lokala Agenda 21 
måste nu kläs i visionen av en fy
sisk gestalt. Dagens situation ställer 
Lunds kommun inför en genom
gripande förändring av den plan
politik som förts sedan 1960-talet. 
I enlighet med denna ambition yr
kar vi på att ovan redovisade rikt
linj er arbetas in i utbyggnadspro
grammet. 

För vänsterpartiet 
Mårten Duner 

Eva Kristensson 

Chile:25 år sedan 
militärkuppen 
Minnesfest i stadshallen fredag 
11.9 kl. 19. "Vi vill hedra alla 
människor som kämpade för en 
bättre värld." 
Arrangör: Hijos por la Identidact 
y la Justicia contra el 01 vi do y el 
Silencio. 



En dag på valbyrån 
-Jo, vi kommer från Söderskolan 
och vill veta allt om vänsterpartiets 
politik. Och så undrar vi om vi kan 
få några gnuggisar. 

I valrörelsen får vi verkligengöra 
rätt för vårt kommunala partistöd. 
Och i år har det blivit värre än 
nånsin: lärare allt längre ner i sta
dierna har upptäckt möjligheten 
attfånågraledigatimmari sensom
marsolen genom att skicka ut 
ungarna på rundvandring till de sju 
riksdagspartierna med ett schablon
artat frågeformulär. Stundtals är 
tre personer fullt sysselsatta med 
att serva besökare som (tack och 
lov) inte har rösträtt. 

Planerna rasar samman 
Under tiden rasar de mödosamt 
uppgjorda, granna planerna på 
raffinerade propagandaaktioner 
och intresseväckande politiska ut
spel. Valarbetarna besvarar i stäl
let för femtielfte gången frågan 
"Vad tänker ni göra med skolan 
om ni vinner valet?" 

Under tiden tänker vi på de ned
rivna affischtavlorna som borde 
lagas och de osakliga insändarna 
som borde bemötas och den lyckligt 
oventande talaren som borde få 
veta att han om fyra timmar för
väntas propagera i en fjärran och 
på sammanträdesrummet som inte 
är visligt för besökare efter Ung 
vänsters senaste stormöte. 

Utmaningarna och debattinbjud
ningarna från allsköns intresse- och 
påtryckargrupper har också blivit 
många Der sen sist. Vi utser lydigt 
representanter fast vi vet att de i 
regel får debattera inför ett halv
dussin föreningsmedlemmar som 
redan har bestämt sej för att rösta 
på något annat. 

Lyckligtvis fungerar inte faxen 
så vi slipper en del inbjudningar 
och frågor, men signalerna från 
den ihärdigt ringande faxtelefonen 
stör och vi vet inte hur man stänger 
av den. E-posten fungerar i princip 
men inte i praktiken så där slipper 
vi också en del. Det räcker så bra 
med breven, telefonsamtalen och 
de fysiska besökarna. 

Jävla Maclean! 
Ettavbrott i harvandet på valbyrån: 
propagandaskadistribueras till alla 
hushåll i Lunds glesbygd. En röst
stark falang i valkommitten har 
nämligen fått för sej att vi har en 
massa anhängare där, trots att den 
officiella statistiken från valen 
1920--1994 säger något helt annat. 

Det är kanske vackert på landet 
så här års men det vet vi inget om, 
för vi ser bara postlådor där vi 
hänger ut genom bilfönstret och 
drar fram ungefär som lantbrev
bärarna, med skillnaden att vi inte 
vet på vilken sida som lådorna 
egentligen sitter utan får gissa, och 
ofta gissar fel. Samvetsgrant tar vi 
oss ända ut till gränsen mot Skurup, 
där odalmännen av lådmarkering
arna att döma läser Y stads Alle
handa. Och de skulle rösta på den 
urbana vänstern?!? 

N å g on ens taka gång kommer en 
grupp med ett dussin lådor i klunga 
och då är det julafton, men för det 
mesta står lådorna på en halv 
kilometers avstånd. Jävla MaeJean 
med enskiftet! 

Ä ven härute har påfallande 
många lådor texten "Ej reklam". 
Fast vi antar att det finns en un
derförstådd fortsättning: "- men 
gärna politisk propaganda" . 

Distansundervisning 
Tillbaka till valbyrån, tillbaka till 
eleverna. Kommer de inte in så 
ringer de: 

-Jo, vårgrupp på Utmarksskolan 
i Eslöv har fått i uppgift att fråga 
vänsterpartiet(fniss) om deras poli
tik och så undrar vi om ni kan 
skicka allt material som ni har. 

Eslöv (ellerTrelleborg, eller "na
turbruksgymnasiet" i Bollerup, den 
gamla rättarskolan har avancerat) 
är egentligen inte vårt ansvar men 
vi ställerfogligt upp. Fast vi skickar 
inte allt material utan bara ett 
balanserat urval av broschyrer. Por
tot går ändå på 20 kr. Till vad 
nytta? 

Någon enstaka gång ringer en 
riktig väljare och vill ha informa
tion: 

-Jag håller med vänsterpartiet i 
allt utom trafikpolitiken. Jag bor 
utanför stan och jobbar i Malmö 
och har en halvmil till dagis och är 
helt beroende av min bil fast den 
kostar mer än vad jag egentligen 
har råd med. Vad tänker ni göra för 
såna som jag? 

-Det låter inte särskilt smart att 
bosätta sej utanför Lund om man 
jobbar i Malmö, och göra sej be
roende av bil, svarar vi kallt. Fast 
du är kanske inte så smart? 

Konkurrenterna 
- Vad i helsike menar ni med er 
affischbock där det står "Vi förfular 
inte stortorget"? 

- Vi tycker som flera insändar
skribenter att Judorna på torget inte 
är särskilt vackra. Själva har vi vår 
valbyrå i ett vackert hus från 1916, 
ritat av domkyrkoarkitekt Theodor 
W åh! in. 

- Det är i alla fall ett djävla 
osnyggt angrepp på oss partier som 
håller till på Stortorget. Har m 
tillstånd till bocken? 

- J a, till den och åtti andra runt 
om i Lund. 

Suck. Socialdemokrater har ofta 
ingen humor. . 

Dessutom är de storvulna tradi
tionalister. Alla andra partier är 
ense om att det är dags att gå ifrån 
den tomma ceremonin med val
sedelsutdelare som står och fryser 
i to l v timmar utanför vallokalerna, 
men socialdemokraterna säger att 
de minsann ska finnas överallt och 
då får vi andra följa efter. Visst, det 
är inget större problem för oss men 
hur ska det gå för folkpartiet? 

Fast interna rapporter från s
leden berättar att de har svårigheter 
med mobiliseringen i år och nog 
går mot en rejäl förlust i Lund. 

Hårdingar och mjukisar 
-Vad är det för larv med storspovar 
på en valaffisch. Är det inte klass
kamp som gäller? 

Samma besökare blir ännu mera 
upprörd när får veta att vi inte har 
några märken med en röd femuddig 
stjärnaatt sälja. De finns hårdingar. 
Vi mjukisar var däremot dödsrädda 
för att någon reporter skulle se oss 
när vi stod på Mårtenstorget och 
återanvände en gamma) affisch
tavlapå vilkendetstod VANsTER
PARTIET KOMMUNISTERNA, 
med utmanande stora bokstäver. 

Välkommen i på vänsterns val
byrå, förresten! 

Gr 

Sex, mat och 
Det tråkiga med Bill Clinton 
(liksom Göran Persson) är att han 
inte förden progressivapolitik väl
jama har valt honom för. När för
säkringsbolagen och läkarförbun
den hötte med fingem hoppade ju 
Clinton av den stora sjukförsäk
ringsreformen. Och attjagaguerril
lamedkryssningsrobotarärju bara 
alltförvälbekanttyp av amerikanskt 
beteende. 

Men många tycks också ha syn
punkter på presidentens sexualliv. 
Amnet är slitet, men den utmärkta 
nättidskriften Salon (www.salon
magazine.com) har en ny vinkel. 
Vad det handlar om, menar deras 
skribent, är bara det åldrande 
Washingtons avund moten sexuellt 
aktiv president som attraherar kvin
nor. Som Kissinger uttryckte det: 
"Power is the ultimate aphrodi
siac" , och då är det inte så lätt att 
värja sig mot beundrande prakti
kanter. Clinton gillar kvinnor, obe
roende av ålder, utseende och hud
färg och det är väl sympatiskt? Det 
är annat än Nixon, Ford, Carter, 
Reagan och Bush som liksom hade 
tappat sådana intressen. Och en 
levande sexualitet äringen lätthan
terlig storhet, vilket många vet. 

Nu hör det till Veckobladets tra
ditioner att alltid dra lokala paral
leller, men där får vi hejda oss . Så 
här i valtider finns det helt enkelt 
inte plats nog i Veckobladet. 

Glasmästare Lekholm 
får en ide 
Vanliga Lund, möglighetemas stad, 
står det i vänsterpartiets utom
ordentliga skrift "En bok om Lund" 
(som alltså inte är samma som den 
utdelade "En liten bok om Lund"). 

Ja, vänster- eller högers tyre, det 
finns alltid en inre krets som vaktar 
över de högre värdena, t. ex. Grand 
Hotel. Det skulle ju säljas och det 
kända radarparet Rune Linder och 
Mårten Duner ville i sin råhet sälja 
till högstbjudande, dvs . glasmästa
ren. Ack nej, s åkan det ju inte få gå 
till. Det lyftes lurar, det talades 
förtroligt på Rotary och vips kunde 
man göra om upphandlingsförfa
randet så att renässansslottet kom i 

skolpolitik (v) 
Håkan Olsson kompletterar i nr 25 
bilden av vänsterpartiets skolpoli
tik. Hans beskrivning är riktig: 
partiet gick med på kommunali
sering om klasstorleken maxi
merades till25 , ett krav som Göran 
Persson sen struntade i och som 
vänsterpartiet inte varit särskilt 
aktivt med att driva, även om det 
sker i den pågående valrörelsen. 
Det är inte första gången som s 
lurat skjortan av oss. 

PS För att illustrera HO:s typogra
fiska påpekanden i ett PS begick 
nattredaktionen ett antal fel i hans 
bidrag: klen rubrikgrad, onödigt 
glesa rader, obefogade blankrader, 
ett felaktigt indrag, en tafflig av
stavning. 

rätta händer. Trohet mot avtal och 
normal affärsetik vägde lätt mot 
vad som ansågs lämpligt. stånds
cirkulation, tja det var väl förr det, 
en glasmästare ska inte inbilla sig 
att han är något i det skitförnäma 
Lund. 

Ett säkert tips 
i regeringsfrågan 
De politiska kommentatorerna går 
ju på högvarv just nu och spekulerar 
oavbrutet i regeringsfrågan. Här 
på Veckobladet vill vi inte vara 
sämre och vill framlägga en vanan t 
som är så uppenbar att det är för
bluffande ingen har nämnt den: 
Göran Persson gör upp med Alf 
Svensson och bildar minoritets
regering med kd. 

Antag ett halvdåligt s-val och ett 
starkt val för v och kd. Göran Pers
son vill inte sitta ensam och han 
kan och vill inte ta med v. Center
partiet är inte till att tänka på efter 
ett klent val och folkpartiet har 
bundit sig hårt till m. Men ett parti 
som inte har så bestämda stånd
punkter och som dessutom gått 
framåt är alltid attraktivt. Titta på 
Alf Svensson, en man som inte är 
tappad bakom en vagn, han har 
redan det här i ögonvrån och har 
böljat di stansera sig från de borger
liga bröderna. Med ett borgerligt 
parti i regeringen har naturligtvis 
Göran Persson sedan möjlighet att 
i alla tyngre frågor göra upp med v 
i riksdagen utan att valutahandlama 
blir nervösa. 

Tipset till VB-läsarna är alltså 
att omedelbart satsa sina sista slan
tar hos vadslagningsfirmorna i Lon
don, oddsen borde vara gynnsam
ma. Enda hindret för det antydda 
scenariot är språkbruket inom so
cialdemokratin. En betydande del 
av de aktiva socialdemokraterna, 
särskilt de lite äldre som annars 
inte skulle ta en vulgaritet i munnen, 
kallar Alf Svenssons partivänner 
för kådisama. Det är tråkigt, men 
går säkert att arbeta bort. 

En del Göran Persson och ett 
stänk av Alf Svensson, det blir väl 
nästan som Tony Blair? 

Lucifer 
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POSTTIDNING B 
HAR DU FLYTTAT? Skicka in hela adressdelen till Veckobladet 
(Se ovan) 

NY ADRESS ... 

KarinBlom 
l-ardm ä gen D: 85 
22--1-71 Lund 

storspoven- en feministisk fågel? 
Som VB:s läsare noterat har vän
sterpartiet valt storspoven som 
symbol för att illustrera kravet på 
fler våtmarker. Närjordbruksland
skapet var mera sankt så var stor
spoven mera talrik. Betade hagar 
tri vs den bäst att häcka på. 

emellan. Uppseendeväckande nog 
lämnar honan kullen cirka tio dagar 
efter kläckningen. Med andra ord 
tar hanen huvudansvaret för att ta 
hand om ungarna tills de klarar sig 
själva. Detta faderliga ansvarstag-

ande är som bekant mycket ovan
ligt i djurvärlden. Utan ha disku
terat saken närmare med fågel
forskarna kanske storspoven kan 
utnämnas till en feministisk fågel. 

Karin Svensson Smith 

När valkommitten beslutade om 
affischerna visste vi inget särskilt 
om storspovarnas liv och leverne 
utöver deras preferens för våtmar
ker. Nu vet vi dock lite mer. Den 
som sanpolikt har följt storspoven 
bäst är Ake Berg, forskare på Ul
tuna lantbruksuniversitet Ur det 
särtryck han förmedlat till under
tecknad framgår att vi knappast 
kunde valt en fågel som passar 
partiets ideal bättre, åtminstone 
inte vad gäller arbetsfördelningen 
mellan könen, om än människans 
honor beter sig något annorlunda. 

HÄR 
skulle ha suttit en vacker bild på en 

storspov, men seannem var på 
misshumör. Ni får tänka er något 
spräckligt med lång, något böjd 

näbb, eller gå ut på stan och studera 
vänsterpartiets lokala valaffischer. 

storspovshonan är något större 
än hannen. En vuxen fågel väger 
cirka l kg. Honans näbb är något 
längre vilket gör att hon lättare 
kan få tag i maskar som ingår i 
dieten. 

Båda föräldrarna ruvar äggen 
och denna uppgift delas lika dem 

Banbrytarna och vänsterpartiet 
Till en valrörelse hör att olika Och så svaret: 
lobbygrupper hör av sej till Tack för brevet! Vi tycker att ett 
partierna med frågor och sådant är en lämpligare form om 
önskemål. Som exempel på man vill ha svar från ett politisk~ 
detta publicerar vi några part1 eller annanadr.essat. Inte sa 
frågor och svar i ett av de att upprop 1_ en msandare ar fel, 
senaste årens mest efter- men det bor kompletteras med 

h .. l k l d b ·· brev. 
angsn~ o a .. a .. e a!tam- Era frågor : 

nen. Fragar gor fore~m~en l) Den detaljplanelagda sträck-
Banbrytarna,svarargorvan- ningen för Västkustbanan är den 
sterpartiet. som medför minst intrång och 

Banbrytamabörjarmedartefter- olägenhet, och alltså den som ska 
lysa svar på frågor som tidigare väljas enligt miljöskyddslagen. 
ställts genom ett öppet brev i en Prövningen har varit mycket 
lokaltidning, och upprepar så sina grundlig, och en sammanvägning 
frågor.: av alla relevanta faktorer har gett 

l . Overensstämmer den detalj- detta resultat. 
planelagda sträckningen för Väst- 2) Sträckningen är laglig, villket 
kustbanan med den lokalisering vi gärna påpekar för Koncessions-
som medför minst intrång och o lä- nämnden. 
genhet, och således den som skall 3) De överskridanden av 70 
väljas enligt miljöskyddslagen? dBA-gränsen som beräknas efter 

2. Kommer ni att kräva att kom- utbygg-naden och med den plane-
murren i sitt yttrande till Konces- rade tågmaterielen är så små och 
si ansnämnden påtalaratt den valda kortvariga att de kan accepteras. 
lokaliseringen (i befintlig sträck- En förstärkning av tågtrafikens 
ni ng) ärolaglig enligt miljöskyds- konkurrenskraft är högst angelä-
lagens bestämmelser? gen i ett miljöperspektiv, och has-

3. Kommer ni att kräva att kom- tighetsbegränsningar som garante-
murren i sitt yttrande till Konces- rar gränsen skulle allvarligt för-
siansnämnden begär at Banverket sämra denna konkurrenskraft. 
skall föreläggas att tillse att den 
maximala bullernivån utomhus 
inte får överskrida riktvärdet 70 
dB A oavsett var järnvägen slutli
gen lokaliseras? 

Buller och andra störningar från 
vägtrafiken är ett vida större 
problem i nordvästra Lund än 
störningarna från tågtrafiken. En 

opinion som ensidigt inriktar in
riktar sej på de senare har små 
förutsättningar att vinna respekt. 

Vi i vänsterpartiet ser fram en 
fullbordan av Västkustbanans dub
belspårsutbyggnad genom Skåne, 
som tyvärr har försenats och för
dyrats av högljudda och osakliga 
opinioner, oftast med bas i små 
klickar av villaägare. Bisarrt nog 
har de oroat många människor och 
sänkt värdet på sina fastigheter 
genom katastrofscenariema. I själ
va verket är det så att närvaron a v 
en livligt trafikerad hållplats starkt 
ökar attraktionen hos ett område. 
Närpågatågen började gå till Höör 
steg villapriserna där med i snitt 
60 000 kr över en natt. Att den 
gamla sträckningen finns kvar så 
att Gunnesbo hållplats bevaras är 
av mycketstort värdeförinvånarna 
där. Värdet kommer att öka i takt 
med de ökade restriktionerför väg
trafiken som väntar framöver, och 
som den stora statliga KomKom
utredningen var en föraning om. 
Lokalt i Lund hoppas vi att en ny 
majoritetsperiod för de rödgröna 
partierna ska innebära ett genom
brott för sådana restriktioner. 

Vi tackar för löftet att hjälpa till 
att informera om våra ställnings
taganden! 

För vänsterpartiet, med vänlig 
hälsning 

Gunnar Sandin 

Distriktsstyrelsen 
och Flamman 
Distriktsfunktionären Mikael Pers
son drar en lans till Flammans och 
distriktsstyrelsens (DS) försvar i 
VB nr 25 . Han har missuppfattat 
min kritik av DS. Jag har aldrig 
påstått att DS distribuerat Flam
man till partimedlemmarna. Vad 
jag ställde mig kritisk till var att 
DS i våras tillsammans med di
striktets interna in foblad skickade 
med reklam för nämnda blaska. 
Det skedde faktiskt genom att med
lemmarna stod för portokostna
derna. 

Att en och annan vänsterpartist 
och medlemmar i Ung vänster 
medverkar i Flamman förändrar 
tyvärr inte på något sätt tidningens 
reaktionära politiska linje. 

Det gratisnummer av Flamman 
som medlemmarna i Skåne fått 
har förvisso distribuerats av tid
ningen själv. Med hjälp av med
lemsregistret som DS (enligt upp
gift från tidningen) mot betalning 
lämnat ut till Flamman. Att DS 
genom att lämna ut registret till 
intressenter utanför partiet all var
ligt kränker medlemmamas inte
gritet borde få den lättroade Mikael 
att något lägga band på sin munter
het. Medlemmarna i Skåne har all 
anledning att återkomma till DS 
vårdslösa hantering av registret. 

UlfNymark 
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RÖDA KAPELLET Lä. 12 ... 9-fa·r·m·a·r-
orkestern spel i Slaffanstorp och Sjöbo , 
avresa kl. 9.30. Stora orkestern spel på 
torgen 12- 13.30, samling i replokalen 
11.30. Sö.13.9 statarspel , avresa från 
musikskolan 12.15. Gårdsspel15, 17.9. 
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