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Los Angeles - ett markpolitiskt föredöme 
Hyrorna stiger i Lund. Verk
samheter tvingas flytta eller lägga 
ner. De drabbade undrar vad 
politikerna tänker göra. 

Att hyrorna stiger är inte svårt 
att förstå. stadstillväxt i Lund och 
i regionen gör att markvärden 
stiger, särskilt i centrala lägen. 
Växande befolkning, expande
rande bebyggelse och ökande till
gänglighet till följ d av transport
förbättringar innebär markvär
destegring. Såsom den rumsliga 
ekonomin fungerarräckerdet med 
förväntningar: bron har satt sina 
spår i markvärdestegringarruntom 
i regionen långt innan den tagits i 
bruk. 

'Tomtjobberiet' och ' den oför
tjänta markvärdestegringen' de
batterades häftigt under förra seklet 
och en bit in i detta sekel. 
Jordreformföreningar bildades. 
Markpolitik var högaktuell och 
engagerade såväl politiker som den 
breda allmänheten. Grunden för 
den svenska kommunala mark
politiken lades och Sverige blev 
föregångsland inom stadspla
nering . 

Dukakis 
I dag är bilden annorlunda. Mark
politik intresserar få. Dukakis 
(minns ni? han som förlorade stort 
mot Bush 88) hånades som tråkig: 
beviset var att han intresserade sig 
för markpolitik och även publi
cerade forskningsrapporter i ämnet 
vid anseddaLincolnLand Institute. 
Här hemma säljs kommunal 
tomträttsmark till långt under 
marknadsvärdet, ja, långt under 
taxeringsvärdet. Den stolta sven
ska markpolitikens flaggskepp, 
tomträtt, har gått i kvav, och håller 
i stillhet på att avvecklas. _Det är 
tyst om markpolitik. Amnet 
tangeras i notiser i dagspressen 
om hyreshöjningar och utför
säljning av kommunal tomt
rättsmark, men ligger mycket 
perifert i de politiska partiernas 
program och den offentliga 
debatten. 

Nå, vad kan politikerna göra? 
En möjlighet är att ge bidrag till 
konstgallerier för att upprätthålla 
en god kulturell standard i staden, 
t ex som görs nu inom filmens 
område. Men bidrag till upp
rustning är en sak, bidrag till hyra 
en annan. Att ge bidrag till att 
betalahyror är fel väg. Kommunala 
investeringar utgör en stor del av 
grunden för den 'oförtjänta 
markvärdestegringen'. Ska kom-

munen dessutom betala för den 
markvärdestegring de egna inves
teringar ger upphov till? Som 
brandsläckningsåtgärd, kanhända 
acceptabel. Men lösningen är kort
siktig och samhällsekonomiskt 
ohållbar. 

H yresreglering då? Bortsett från 
frågan huruvida kommunen har 
rättsligt spelrum för sådana 
åtgärder, är detta heller ingen 
hållbar lösning. Att ersätta diffe
rentialräntans (den viktigaste 
formen av jordränta i Marx 
samhällsanalys, och många andras 
för den delen) funktion som 
regulerings- och fördelnings
mekanism med en byråkratisk 
apparat leder oundvikligen till 
omfattande slöseri med mark. Det, 
bl a, lärde vi oss av de stora 
experimenten i öst. 

Lösningen finns snarare i en 
mera aktiv kommunal markpolitik 
som byggeri grunden på ettrelativt 
stortkommunalt markinnehav. Det 
är fullt möjligt att ha en välfun
gerande marknad för byggnader 
och lokaler i städer vars mark ägs 
så gott som helt av staden. Hong 
Kong och Amsterdam utgör 
tydliga bevis. Tomträttsavgälder 
och andra markintäkter ger dessa 
städer stora inkomster som an
vänds bl a till investeringar i 
infrastruktur. Men därutöver ger 
markägande ett kraftfullt redskap 
för inflytande. I Nederländerna t 
ex används tomträtt för att säkra 
attföretag följer rniljölagstiftning. 
Brott mot miljölag räcker som 
grund för omedelbar uppsägning 
av tomträttskontrakt, och eftersom 
byggnader och andra fasta kapi
talinvesteringar tillfaller mark
ägaren blir straffet mycket känn
bart. 

New York & Los Angelse 
Den som ser rött inför tanken på 
tomträtt bör vara intresserad av dess 
tillämpning i städer som New Y ork 
och Los Angeles. Som plane
ringsinstrument och kommunal
ekonomisk satsning har den varit 
till stornyttaför dessa världsstäder. 
En forskare vid nämnda Lincoln 
Land Institute tillskriver tomträtt 
en nyckelroll i New Yorks gynn
samma utveckling under 80 och 90 
talen. 

Nu invänder galleristen: sak 
sammaomen del av den högahyran 
gårtill kommunen. Vadhjälper det? 
Dels skulle ett stort kommunalt 
markinnehav ge bättre möjligheter 
för kommunen att själv finansiera 
och upplåta fastigheter strategiskt, 
t ex särskilt för konstgallerier. Dels 
ger tomträttskontrakt stora möjlig
heter att villkora upplåtelser. På 

liknande sätt som Nederländerna 
skriver in villkor kring följande av 
miljölagar, kan man villkora 
användning, t ex för konstgallerier, 
och villkora hyresutvecklingen. 

N u invänder en annan att tomträtt 
används huvudsakligen vid nyex
ploatering eller stadsförnyelse, och 
Lunds historiska stadskärna innebär 
begränsat handlingsutrymme där
vidlag. Stockholm kunde gott 
lyckas med sin Cityförnyelse med 
hjälp av tomträtt, ett projekt som 
visat sig vara en god affär för 
kommunen, men vi vill väl inte ha 
en sådan förnyelse av Lund? Nej. 
Men det finns inget som hindrar 
kommunen från att bedriva en aktiv 
politik som går ut på att köpa upp 
fastigheter och upplåta befintliga 
byggnader med tomträtt. Följer vi 
New Yorks och Los Angeles 
exempel kan vi kalla det 'public 
entrepreneurship', vilket öppnar 
upp för en bred blocköverskridande 

och därmed långsiktigt stabil 
stadspolitik. (Kom ihåg, det var 
Folkpartiets föregångare Libera
lerna som introducerade tomträtt 
1907.) 

Detendahindret är själva tomt
rättslagstiftningen. Dagens tomt
rättsinstitut har problem. Många 
kommuner som tidigare tillämpat 
tomträtt systematiskthar nu slutat, 
av förklarliga skäl (som av 
utrymmesskäl inte kan redovisas 
här- den intresserade hänvisas 
till Lennart Runessons avhand
lingfrån 1997: Tomträtt: ettmark
politisktinstrumenti upplösning). 
Här finns inget partipolitiskt 
mönster. Förklaringen finns inte 
i ideologiska förskjutningar eller 
valresultat. Det finns helt enkelt 
fel och brister i tomträttens nuva
rande rättsliga utformning 

För att göra tomträtt till ett 
attraktivt markpolitiskt redskap 
krävs reformer i tomträtts 
lagstiftningen. Kommitteer har 
tillsatts och statliga offentliga 
utredningar från både 1980 och 
1990 har lagt fram konstruktiva 
förslag. Därutöver finns rikligt 
med erfarenheter från många 
länder till vägledning för reform
arbetet. Men i stället för att ta itu 
med frågan och driva igenom 
reformer, blundar staten och 
lämnar kommunerna i sticket. 

Det stora problemet är inte så 
mycket pågående utförsäljningar 
av relativt perifer bostadsmark, 
utan bristen på ett kraftfullt 
instrument för planering av 
stadskärnor, som dessutom inne
håller klara ekonomiska inci
tamentför kommuner att tillämpa 
det. 

Tomträttsreform 
Gallerister m fl bör agera i första 
hand på rikspolitisk nivå. Förut
sättningen för att kommunen ska 
kunna agera för långsiktiga 
lösningar på detta och liknande 
problem är att staten reformerar 
tomträttsinstitutet och ger kom
muner det redskap som behövs 
för att åstadkomma dynamiska 
och hållbara stadskärnor under 
nästa sekel. (J a, nästamillennium! 
Svindlande perspektiv!) V åra 
städers utveckling är för viktig 
för attlåta privatafastighetsägare 
bestämma utan påtagligt gemen
samt inflytande. 

Eric Clark 



Ann-Mari Campbell (v), en helt vanlig politiker 
Som så många andra partier vill 
brittiska labour minska bilismen. 
Vid kongressen i Boumemouth nu 
i höst frågade reportrarna partiets 
viceordförande John Prescott 
varför han körde bil 300 meter 
mellan hotellet och kongress
lokalen. Han svarade: "Min fru 
tycker inte om när det blåser i håret 
på henne." 

Gudrun Schyman hoppades på 
framgång för Transport i deras 
strejkaktion. Själv hade hon brutit 
mot den genom att ta taxi till 
Arlanda. Mötet hon skulle till var 
bestämt sen gammalt, sa hon. Att 
hon kunde ta tåg eller flygbuss låg 
tydligen utanför hennes tanke
horisont. 

Ann-Mari Campbell, som kör 
förmånsbil trots att vänsterpartiet 
gått emot sådana i riksdagen, ingår 
i ett alltför känt mönster. Politiker 
antar program och gör uttalanden 
som gäller alla andra. Själva är de 
så viktiga/gör så viktiga saker att 
de är berättigade till undantag. 

Vänsterpartister ska inte vara 
moraliska övermänniskor, anser 
Ann-Mari utan "sträva efter att 
förstå människors livsvillkor". Men 
i våra program begär vi faktiskt av 
vanliga människor att de, bland 
annat för miljöns skull, ska köra 
mindre bil trots att det innebär 
uppoffringar i tid och bekväm
lighet. Eftersom Ann-Mari anser 
att en annan moral gäller för henne 
är hon ingen vanlig människa. 
Däremot är hon, dessvärre, en 
mycket vanlig politiker. 

En klar förmån 
Ann-Mari Campbell talar om sin 
"tjänstebil". Själv använder jag för 
samma fenomen begeppet "för
månsbil" vilket är naturligt ur mitt 
perspektiv-jag sitter på regionens 
uppdrag i en skattenämnd. 

Oavsett ordbruk är det emellertid 
klart att det är förmånligt, ekono
miskt förmånligt, med tjänstebil. 
För regionen, påstår Ann-Mari. Ja, 
med sin uppgivna körsträcka4500 
mil om året hade hon fått det 
fantasieggande beloppet 115 000 
kr (netto cirka 93 000) i ersättning 
för egen bil. Det är förvisso mer än 
de 80 000 kr som en förmånsbil 
enligt tidningsuppgift årligen 
kostar regionen. Fast det tyder 
också på att brytpunkten för 
lönsamhet lär ligga åtskilligt högre 
än de 1700 mil som har meddelats 
henne, nämligen vid nästan dubbla 
sträckan. 

Eftersom Ann-Mari offentligt 
hävdat att hon årligen kör 4500 mil 
i tjänsten tycker jag att hon ska 
redovisa sin körning när ett år har 
gått. Hon säger själv att hon tar 
bilen till Kristianstad två-tre gånger 
i veckan. Det blir i snitt 55 mil, 
snällt räknat. Alltså ska hon köra 
ytterligare 45 mil i veckan för att 
komma upp i 100. (Resor till 
distriktsstyrelsen räknas natur
ligtvis inte för där sitter hon i annan 
funktion.) Det är mycket. Drygt 
400 mil i månaden och 4500 mil 
om året innebär vidare att hon nöjer 

sej med fyra veckors semester och "kunna nå tätorten när så behövs" 
inte reducerar körandet ens vid - enligt officiell statistik har Skåne 
juletid eller under övriga sommar- 184 tätorter. Annars säger vänster-
111ånader, när det inte föreko_mme~ partiet i en aktuell riksdagsmotion 
sarskilt mycket sammantraden 1 att det inte ska byggas fler vägar, 
Skånehuset (enligt uppgift från och Vägforskningsinstitutet i 
Regionkontoret) . Linköping har klarlagt att förbi

Tills vidare tillåter jag mej farterinteminskartrafikolyckorna. 
faktiskt att ifrågasätta hennes Det ska (tyvärr) bli intressant att 
körsträcka i tjänsten, och därmed se vilka konkreta krav som Ann
hennes kalkyl om regionens vinst. Mari Campbell kommer att ställa 
(Och regionens eventuella vinst är utifrån sin insikt om det skånska 
statens skatteförlust.) vägnätets brister. 

Så betraktar vi fenomenet från 
individens sida. Om det verkligen 
varit fördelaktigare för regionen 
att tillhandahålla förmånsbilar 

Bestående åsiktsskillnad 
Vänsterpartiets politiske sekre
terare Anders Arenhag anser, som 

Det är svårt att skilja på galt och sugga även när de är vuxna. Det 
som kan synas är galtens högre manke och konvexa nosrygg. 
Suggan har rakare nos rygg. På sommaren när vildsvinen har kort 
och gles päls kan suggans spenar synas. Suggor uppträder nästan 
alltid i grupp. (källa: Naturvårdsverket) 

redan vid körsträckor över 1700 
mil, hade de enskilda förarna gjort 
motsvarande vinst på att hålla fast 
vid egen bil. Tror ni att 89 personer 
skulle vara så ädla att de avstod 
från en sådan inkomstförstärkning? 
N ej, de inser naturligtvis att 
förmånsbilarna är just förmånliga. 
Dels rent ekonomiskt, dels prak
tiskt. Om man t. ex. kvaddar sin bil 
mot ett vildsvin ställer utleasar
firman genast upp med en ny. 

Utebliven debatt 
Människans vara bestämmer 
hennes tänkande, sade en klok 
samhällsfilosof på 1800-talet. Om 
Ann-Mari Campbell fortsatt att åka 
tåg till Kristianstad hade hon 
upplevt de stora svagheter som 
Kustpilen har brottats med: för
seningar, trängsel, sämre service. 
Som medlem av ledningen för en 
av Kustpilens huvudmän borde hon 
ha reagerat offentligt och gått in i 
den livliga debatten ( somjag själv 
följer i klippservicen "Uppspårat") 
därrösterfrån vänsterpartiethittills 
har saknats. R-ama har för övrigt 
varit så mycket aktivare. 

I stället har hon åkt bil och lärt 
om "det skånska vägnätet och dess 
brister". Vilka brister? Att det 
saknas viltstängsel så att t.ex. 
vildsvin kan störta sej ut på vägen 
och krocka medoskyldiga bilister? 
Eller att det är svårt för alla att 

jag refererade i mitt första inlägg, 
att regionens förmånsbilar inte 
borde kosta mer än 180 000 kr. Det 
är i grunden ingen skillnad mellan 
hennes åsikt och Anders , säger 
Ann-Mari. Ändåhar hon valten bil 
somkostar40000krmer,inklusive 
tillägget för metalliclack. J ag tycker 
att Anders ska bekräfta den faktiska 
åsiktsskillnaden. 

Fords återförsäljare kan säkert 
bestyrka att deras modeller för 120 
000 eller 180 000 är komfortabla 
nog för elva millånga resor, och att 
de om olyckan är framme klarar en 
kollision med t.ex. ett vildsvin. 

En klassisk reaktion 
Debatten har alltför lite handlat om 
"politikens kärna", alltför mycket 
om enskilda politiker, menar Ann
Mari Campbell avslutningsvis. Det 
är en klassisk politikerreaktion. 
Mona Sahlin gillade inte att man 
diskuterade hennes slarv med 
kontokorten, Edith Cresson ville 
inte höra talas om hur hon hade 
låtit EU soulagera sin älskare. Men 
sådant får politiker i egenskap av 
offentliga personer faktiskt finna 
sej i. Ett glapp mellan lära och 
leverne är alltid intressant. 

Därför har det stått en del i 
tidningarna om regionens för
månsbilar. Vänsterpartiet hade 
säkert haft mycket att vinna på att 
instämma i kritiken. Men en sådan 
kritik är i förväg neutraliserad 

genom Campbells bil. Och på 
regiongruppens beredningsmöte 
nyligen avvisades enligt uppgift 
ett förslag om att kräva reduktion 
av den posten när regionens budget 
för år 2000 ska fastställas. 

Menjag vill hävda att min kritik 
av Campbells förmånsbil rör 
politikens kärna. Kollektivtrafiken 
är Region Skånes näst viktigaste 
ansvarsområde om man ser till 
budgeten. Där harjag (i motsats till 
fallet sjukvården) viss kunskap. 
Genom att välj a det privata 
alternativetförsvagar Ann-Mari sin 
kunskap om den skånska kollek
tivtrafiken och sin trovärdighet som 
dess förespråkare . 

Vänsterpartiets regionala trafik
arbetsgrupp, som formulerar våra 
positiva förslag om kollektiv
trafiken, sammanträdde härför
leden i Hässleholm, en ort med 
utmärkta förbindelser som det 
snabbaste tåget från Malmö når på 
35 minuter. Ann-Mari Campbell 
kom till mötet i bil. 

Via Svågertorp? 
"Hur ska vi ge samhällets utveck
ling en socialistisk inriktning?" är 
en fråga som Ann-Mari Campbell 
vill diskutera. Ett viktigt inslag i 
socialismen är kollektiva lösningar, 
att man eliminerar de privata 
smitvägarna. .. 

Till sommaren öppnas på Ore
sundsbanan hållplatsen Svågertorp, 
på bekvämt cykelavstånd från Ann
Maris bostad i Bunkeflostrand. 
Därifrån kommer det att gå ett tåg 
vart tjugonde minut till Malmö C, 
och vissa Kustpilar mot Kris
tianstad/Blekinge blir genom
gående. Därmed hoppas jag att 
kollektivtrafiken uppfyller hennes 
behov i ett viktigt avseende och att 
hon kan lämna tillbaka bilen. En 
sådan propagandagest skulle 
hennes parti vinna på. 

MenocksåAnn-Marisjälvskulle 
vinna. På tåget kunde hon beta av 
en del av alla de papper som hon 
har att läsa. Cykelturen skulle vara 
helt i linje med skåneregionens 
friskvårdsrekommendationer. Det 
stillasittande politikerlivet är 
fysiskt osunt, därom har bland annat 
LO:s ordförande Bertil Jonsson 
vittnat och därpå är region
fullmäktiges socialdemokratiska 
gruppordförande ett beklagligt 
exempel. 

Tills vidare fortsätter no g den 
kritiska granskningen här i VB. 

Gunnar Sandin 

Nominera mera 
Valberedningen låter meddela att 
det är dags att nominera personer 
till styrelser och nämnder. 

Kontakta någon i valbered
ningen: 
Monica Blomqvist 13 76 59 
Kent Nilsson 15 13 38 
Liv Nilsson 39 79 02 
Henrik Smith 124 85 45 
Kristina Zitko 30 63 55 
Margareta Björnsson 14 64 01 



Var blev ni av? 
J ag hade väntat mig att stortorget 
skulle vara svart av folk. Att det 
intellektuella Lund skulle gå man/ 
kvinngrant ur huse - sägandes att 
nu får detjävlar i mej vara nog! 

Så blev det inte. Lite utspridda 
klickar väntade på att mötet skulle 
börja. Ettmöte somhölls till minnet 
av mordet på Björn Söderberg en 
aktiv syndikalist. 

Nå när det väl kom igång hade i 
alla fall fler mött upp. Men det blev 
aldrig mer än hälften av vad 
vänsterpartiet i Lund ensamt samlar 
på första maj. Fackföreningarna 
var där med sina fanor, men 
medlemmarna hade stannat hemma 
eller åkt till landet. En del kända 
socialdemokrater skymtade på 
torget. En del vänsterpartister också 
men långt ifrån alla. 

Jan Mårtensson med glasögonen 
på huvudet sågs bakerst. Blev det 
månne något för lördagskrönikan? 
I närheten stod Roland Anders
son(v) som till skillnad mot Inger 
Segerstedt-Wiberg inte önskar sig 
ett klasslöst samhälle. ( Se VB nr 31 
sid l) 

Fackets representant läste upp 
ett bra tal. Det var lika bra när jag 
på kvällen hörde Bertil Jonsson, 
LO-ordföranden i TV läsa upp det 
på Medborgarplatsen. 

Första gången sen Ådalen 
Det är första gången sedan skotten 
i Ådalen som någon arbetare blivit 
skjuten för sin politiska åsikts s~ll. 
Nu har det hänt igen, en 41-ang 
lagerarbetare i stockholmsförorten 
Sätra blev skjuten för två veckor 
sedan. Han hade i somras jobbat på 
Swanströms och där avslöjat en 
kryptonazist som valts till ett 
fackligt uppdrag. Björn Söderberg 
var själv fackligt aktiv på arbets
platsen som representant för den 
fackliga organisationen SAC. Han 
hade specialiserat sig på arbetsmiljö 
och rehabiliteringsfrågor. Som 
sådan deltog han ofta i förhand
lingskommitten i Stockholms LS 
(Lokala Samorganisation). Han var 
också aktiv i NAFlA en organt
sation som arbetar mot försäljning 
av bröstmjölksersättning i tredje 
världen. 

Björn gjorde vad han ansåg att 
varje människa måste göra mot
arbeta de antidemokratiska kraf
terna- för det blev han mördad den 
tolfte oktober. 

Gunnar fick men 
Gudrun fick inte 
I Lund blev mötet långt eftersom 
de politiska partier som slutit upp 
fick ha egna talare till skillnad mot 
t ex Stockholm där arrangörerna 
nekat Mona Sahlin och Gudrun 
Schyman att tala. 

Bland talarna hörde vi riksdags
ledamöterna Morgan Johansson( s) 
och Ulf Nilsson (fp) samt för 
lundavänstern Gunnar Stensson. 
Huvudtalare var Andreas Berge-

gårdh från Lunds LS av SAC
syndikalisterna. 

Röda kapellet, som inbjudits att 
spela framförde "Rebellflickan" en 
sång av en annan fackförenin~s
kämpe som mördats: Joe Htll. 
Dessutom spelades "Svarta Tupp" 
en sång av "Chicko" Ferlioso. Den 
användes i Spanien under kampen 
mot Franco. Avslutningsvis spe
lade Röda kapellet melodi nr l i sin 
repertoar: "Internationalen". 

I Malmö samlade mötet 900 
personer, Jönköping 400, Göteborg 
4000. l arbetarstaden Gävle kom 
2000 men i förhållande till sin 
folkmängd var Östersund med sina 
2000 deltagare den plats som 
samlade mest folk. I Stockholm 
kom omkring 8-9 000. 

Folkpartiet 
Det enda borgerliga parti som 
deltog i manifestationen i lördags 
var folkpartiet. Det är glädjande 
men inte överraskande. Liberalerna 
har en god tradition i den anti
fascistiska kampen alltsedan 
Torgny Segerstedts ( 1876-1945) 
dagar. TS var docent i Lund i seklets 
början. I lördags talade hans dotter 
- den snart nittioåriga Ingrid 
Segerstedt-Wiberg vid mötet i 
Göteborg. Hon uttryckte en önskan 
om att samhället inte skulle vara 
uppdelade i klasser. l Lund fanns 
den ledande liberalen Hans Ehren
stråle och i nutid måste nämnas 
historiedocenten Sverker Oredsson 
(som skymtade i TV vid lördagens 
möte på Medborgarplatsen i 
Stockholm). Han har bl a skrivit 
"Lunds universitet under andra 
världskriget". I denna tradition 
arbetar också riksdagsledamoten 
Siw Persson i sin oförtröttliga (och 
riskabla) kamp mot de motorise
rade fascisterna med änglaving
arna. 

Skånes bruna förflutna 
Skåne är inte precis känt för aktiv 
kamp mot fascister. Någon av 
lundatalama berörde det pinsamrna 
uttalandet i flyktingfrågan 6 mars 
1939 då Lunds studentkår rösta för 
det flyktingnegativa förslaget 
("Hurtigs förslag") med röst
siffrorna 724 mot 342 för avslag. 

r l 

Vill du visa ditt stöd 
för den antinazis
tiska kampen:sänd 
pengar till SAC:s 
Blomsterfond p g SOS 
83-4 och märk ta
longen Björn Söder
bergs minnesfond! 

Förbudet mot 
tomgångskörning 
-ett slag 
i luften(!) 
Brott mot förbudet mot tom
gångskörning är det kanske van
ligaste av alla miljöbrott i Lunds 
kommun. Och undra på det: risken 
att åka fast är praktiskt taget 
obefintlig. Sedan tomgångsregeln 
infördes i början av 90-talet kan 
antalet bötfällda för brott mot 
förbudet räknas på ena handens 
fingrar. Under 1998fälldes inte en 
enda motorförareför överträdelse 
av bestämmelserna om tomgångs
körning. Dettaenligtuppgifter som 
(v) erhållit från trafikpolisen i 
Mellersta Skåne. 

Lundaborna lägger märke till 
dem överallt - vid järnvägs
stationen, vid Mårtenstorget, på 
Botulfsplatsen och förstås ute i 
bostadsområdena och i byarna. 
Många, alltför många, motorförare 
struntar i tomgångskörnings
förbudet. Om det är av okunskap 
eller av hänsynslöshet är svårt att 
veta. Effekterna av växthusgaser, 
svaveldioxid, kväveoxider, mark
nära ozon, bensen, skadliga par
tiklar, sarnrnanlagt mer än tiotusen 
olika ämnen, känner dock alla till: 
de hotar vår miljö och vår hälsa. 
Vid tomgångskörning- i synnerhet 
med kall motor- är avgasutsläppen 
som aggressivast. Varje enskilt 
brott får kanske i sig inte så stora 
konsekvenser. Den sammantagna 
effekten av utsläppen vid samtliga 
tomgångskörningar är dock inte 
försumbar. 

Tomgångskörarna bryter alltså 
mot lagen. De lokala hälso
skyddsföreskrifterna 

§ 2 förbjuder tomgångskörning 
mer än en minut. Overträdelse 
medför ansvar enligt miljö balken. 
Men lagbrotten kan ostraffat fortgå. 
De ansvariga myndig-heterna tar 
lika lite som många motorförare 
förbudet på allvar. Det rimmar illa 
med Lunds ambitioner på miljö
området. 

Förbudet fyller idag uppen
barligen mest funktionen som 
ljuddämpare på det borgerliga 
miljösamvetets redan lågmälda 
röst och som en tom gest mot en 
väx~de miljöopinion. De politiskt 
ansvariga i miljönämnd och 
kommunledning måste tillsam
mans med polisledningen omgå
ende vidta kraftåtgärder för att få 
en bättre efterlevnad av förbudet 
mot tomgångskörning till stånd. 
Att värna miljön måste vara 
viktigare än enskilda motorförares 
bekvämlighet. 

Lund 1999-10-24 Vänster-
partiets grupp i Tekniska nämnden 

UlfNymark 

Nuddisar i retur 
Lägesrapport från nuddisfronten 
eller - Välkommen ut 1 verk
ligheten, Elin Ejsing! 

Debatten om nuddisamas vara 
eller inte vara rasar vidare. 
Vänsterpartiet har lämnat in en 
motion till Kommunfullmäktige 
där vi kräver att nuddisarna 
avskaffas omedelbart. Tidning
arnas insändarsidor har publicerat 
mängder av insändare från både 
föräldrar och personal. Alla utom 
en har varit mycket negativa till 
nuddisama. Arbetet har skrivit en 
serie artiklar om nuddissystemet, 
artiklar som tydligt visar på 
systemets alla brister. 

I sydsvenskan gick !T-chefen 
ut med att det var bättre att förstöra 
n uddisarna genom att slänga dem 
i väggen än att lägga dem i micron, 
eftersom micron kan bli förstörd. 
Givetvis rekommenderade han 
ingen att förstöra några nuddisar, 
han bara informerade om enklaste 
sättet att göra det. 

Föräldrarådsrepresentanterna 
från kommunens samtliga dagis 
ska hålla ett möte där det ska 
diskuteras hur man ska agera i 
nuddisfrågan. Det förekommer 
sabotageverksamhet mot systemet 
och många föräldrar vägrar helt 
enkelt att nudda. 

Nuddisövning 
Det har hållits informationsmöten 
för föräldrarna där tjänstemän 
försökt övertyga föräldrarna om 
vikten av att nudda, möten där det 
ibland rått näst intill lynch
stämning. Vid ett sådant möte på 
Östra Torn försökte en tjänsteman 
förklara för en stor och mycket 
uppretad skara föräldrar varför de 
var tvungna att nudda trots att 
systemet inte ens var installerat på 
deras dagis än. Ni kan väl betrakta 
det som en nyttig övning, föreslog 
han. Vilken fräckhet! Tror han att 
föräldrar går på vad somhels t? Att 
sätta nuddisen mot nuddispennan 
så att det piper till kräver absolut 
ingen övning. 

Verkligheten 
Trots detta menar projektledaren, 
Elin Ejsing, att det endast är ett 
litet fåtal föräldrar som är miss
nöjda. Välkommen ut i verk
ligheten, Elin Ejsing! Det finns 
faktiskt all anledning att ta föräld
rarnas (och personalens!) protester 
på allvar och börja fundera över 
alternativ användning av denna 
idiotinvestering på 2.9 miljoner. 
Om det skulle visa sig svårt att 
avyttra eländet till någon hugad 
spekulant så kommer här ett litet 
tips: UtrustaSamtligakommunens 
politiker med varsin nuddis! Låt 
dem få nudda in och ut från sina 
sammanträden. Arvode betalas 
givetvis endast för nuddad tid, 
enligt i förväg inlämnat schema. 
Detta förslag borde ha brett 
politiskt stöd och gå hem i 
politikerleden. Det var ju trots allt 
endast Vänsterpartiet som var mot 
nuddissystemet i kommunfull
mäktige. 

Cecilia Wadenbäck 
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Blom Karin 
Uardavägen D: 85 
224 71 Lund 

Försökspensionär liX 
På Kungsholmen i Stockholrn 
finns det en bowlinghall, som lär 
vara en av Sveriges äldsta. I den 
hallen hände det att jag ibland i 
min ungdorn reste käglor för att 
bygga på veckopengen. Det var ett 
tungt slit, som numera inte behövs 
tack vare produktivkrafternas 
utveckling. En bowlinghall är idag 
är automatiserad och datoriserad. 

Trots att det är ganska dyrt att 
bowla har jag alltid haft för mig att 
det är en tämligen folklig sport, 
kanske för att Per Albin Hansson 
på sin tid var en känd bowlare. När 
jag förra året började besöka 
Bollhuset i Lund, på grund av att 
boulen fått en fristad där bland 
luftgevär och pilbågar, fick jag 
mina aningar bekräftade. Det var 
många Korplag och spelare från 
arbetsplatserna, men ocksåmycket 
skolungdomar, funktionshindrade 
och pensionärer. 

De sistnämnda intresserade 
mig förstås. Genom Korpen 
träningsspelar pensionärerna 
tisdagar och tävlar varannan 
torsdag med andra lag i Sverige, 
som samtidigt rullar klot på sina 
respektive orter. I slutet av 
somrnaren förhörde jag mig om 
det var möjligt för en nästan 
pensionär att få börja spela. Jo det 
gick bra. 

Veteranbowlarna visade sig 
vara jättesnälla. En äldre gentle
man skänkte mig ett vackert brunt, 
något slitet klot, eftersom hanjust 
hade köpteett nytt. En annan erbjöd 
mig ett par nästan nya läderskor 
för 25 kr (jag lyckades efter hård 
press höja till 100 kr).Med
lernsskap i Korpen och en termins 
spel kostar 525 kr, dessutom får 
man räkna med extra träningstider 
för pensionärspris 50 kr ban
timmen, en cocacola light l O kr 
efter varje pass och ett skåp med 
en årshyra på 200 kr. 

- Jorå, det går ganska bra. I 
början gör man ju ofta snabba 
framsteg och jag tror att jag har en 
viss nytta av den pendelträning, 
somjag fått genom att spela boule. 
Någon har sagt attjag har brarytm 
i ansatsen, men givetvis dröjer det 
länge innan jag med någorlunda 
säkerhet kan skruva in klotet mot 
strikefickan, strax till höger om 
främsta klotet. 

Men jag tror nog att man ska 
vara försiktig , så man inte tränar 
för hårt i början. Ett klot är tungt 
och belastar ensidigt ena kropps
sidan. Det kan inte vara särskilt 
bra för ryggen. På Internet finns 
en spalt "Fråga bowlingdoktorn" 
(www. swebowl.se/bowl3. htrn) 

där en insändare luftar sina 
bekymmer: "Jag måste ha något 
problem i ansatsen för just när jag 
ska släppa klotet så drabbas jag 
ofta av akut ryggskott, det hugger 
till så ofantligt att jag skriker rakt 
ut och faller pladask. Olof73 år". 

När man går in och provar nya 
idrotter märker man att Sverige är 
ettgenomorganiserat land. Såäven 
när det gäller bowling. Det finns 
förstås massa klubbar, ett riks
idrottsförbund med tidskrift , 
seriesystern, Korpen, sarnarbete 
med handikapprörelser och skolor, 
hemsidor på Internet, idrotts
museer, rnaterialföretag, försälj
ningställen, hallar varav en del är 
kommersiellt drivna, ett inter
nationellt nätverk och förstås en 
massa tävling s former. Ä ven 
proffesionella rundor finns, där 
faktiskt ganska mycket pengar står 
på spel. 

Om man räknar VM -medaljer 
under de senast tjugo åren är 
Sverige världsbäst med USA på 
andra plats. Det vilar alltså en tunga 
börda på även oss gamla bowlare 
att leva upp till världettaplatsen. 
Hård träning med målet att uppnå 
klockrena förstaslag är ett måste, 
så om ni på stan ser en äldre man 
med tendenser till ryggskott kan 

det mycket väl 
vara jag. 

G a m l e 

·- ---·- - .. _, 

J enny Lindahl 
på Smålands 

Det blir en debatt på Smålands 
Nation i Lund, torsdagen den 4/11 
klockan 19 .00, mellan Jenny 
Lindahl (förbundsordförande Ung 
Vänster) och Birgitta Ohlsson 
(förbundsordförande Liberala 
Ungdom sförbundet) på temat 
"Vänsterns skuld och demokratins 
framtid". 

Debatten kornmer att beröra de 
frågor om vänsterrörelsens even
tuellahistoriska skuld som väcktes 
nyligen då "Kommunismens 
svarta bok" gavs ut och röster 
höjdes, från bl.a. Folkpartiet, för 
en "informationskampanj" om 
kornmunismens brott. För att inte 
enbart göra debatten till en 
diskussion kring vad som utgör 
historiska fakta och i vilket 
sammanhang dessa skall ses, vill 
vi även knyta an till samhällets 
och demokratins framtid och väcka 
frågor kring vilka politiskarörelser 
och krafter som idag är bärare av 
demokratin och har förmågan att 
utveckla denna. 

Debatten arrangeras av den 
nyligen bildade Lundavdelningen 
av Vänsterns studentförbund 
(Vänsterpartiets studentorgani
sation) och är tänkt att utgöra det 
formella startskottet på en intensiv 
politisk verksamhet med kam
panjer, föredrag, debatter och 
seminarier. 

Vänsterns studentförbund är ett 
socialistiskt och feministiskt 
förbund som arbetar för störtandet 
av kapitalismen och detpatriarkala 
samhället. Vi utgör en självständig 
organisation, men stödjer Vänster
partiet och Ung Vänster. 

-.. \ 

Kontaktperson: Martin Wolgast 
046 397994 
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Angående Ann-Mari 
Campelis tjänstebil 

J ag är emot bilismen. Det vill säga 
den tanke som utgår från att vi bor 
på ett ställe, jobbar på ett annat, 
handlar på ett tredje och så vidare. 
Tyvärr ser samhället ut så idag. 

Med ett samhälle sombyggs upp 
på det viset "tvingas" många 
människor köra bil mellan dessa 
nödvändiga aktiviteter. 

J ag tycker att vänsterpartiet har 
en hyfsad politik för att bekämpa 
bilismen. Vi är emot extern handel, 
vi arbetar för att gynna c y klismen 
och kollektivtrafiken och kräver 
höjd bensinskatt Det är så vi ska 
jobba. 

Med detta vill j ag säga att det är 
orimligt att kritisera den enskilda 
människan .Inte så att den enskilda 
människan är utan ansvar, men 
den typen av kritik är en åter
vändsgränd. Det finns säkert hur 
mycket som helst vi kan kritisera 
varandra för, eftersom ingen 
människa kan leva upp till sina 
ideal. För den som ärpolitisktaktiv 
ser samhället inte ut som man vill 
ha det, men man måste naturligtvis 
ha rätten att leva med dom 
förutsättningar och regler som 
samhället har. Vad gäller Ann
Mari Campeli så tycker jag att hon 
gett klara argument för varför hon 
utnyttjat sin rätt till tjänstebil. 

Sven-Hugo Mattsson 

KOMMUNALPOLITISKA GRUPPEN 
möte Må kl19.30 på partilokalen. Ämne: 
Ärenden inför Kommunstyrelsen den 4 
november och tekniska nämndens 
sammanträde den 3 november 
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