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Vad vill kommunen 
med Mårtenstorget? 

Mårtenstorget en lördag är en plats 
som skulle kunna sjuda av liv men 
så är inte fallet idag. 1990 fanns 
det ca 30 fasta abonnerande 
torgidkare. Tio år senare finns det 
19 kvar. N ågo~ting måste ha hänt. 
Frågan är vad? Ar detinte attraktivt 
att sälj a varor på torget längre? 
Har politikerna/tjänstemännen 
gjort något för att utveckla torget 
till en levande mötesplats för 
Lunds innevånare? Finns det 
någon form av politisk strategi 
eller program för vad man vill 
med torget? 

Tyvärr får man konstatera att 
under en tioårsperiod har i princip 
ingenting hänt och det finns inte 
någon politiskHirdriktning atträtta 
sig efter eller att ta ställning till. 
Snarare är det så att vissa torg
handlare har drabbats av kommun
politikernas och tjänstemännens 
totala oförmåga att på ett korrekt 
sätt bemöta torgidkarna och deras 
önskemål och behov, som i 
förlängningen gynnar oss alla. 

Två uppsagda 
Claes Lindwall och Tommy Nord
gren (Råby Biogrönt) är två icke 
helt obekanta egenodlare som 
under 15 årharsåltKRA V-märkta 
grönsaker på torget. Claes har b la. 
fått Kävlinge kommuns miljöpris. 
Dessa två herrar har blivit upp
sagda, eftersom de inte rättar sig 
efter det beslut i Lunds kommun 
som säger att det skall vara bilfritt 
under torgtiden. Smaka på ordet! 
"Bilfritt" . Det enda motiv som har 
kommit fram i sakfrågan är att 
bilarna under torgtid inte är 
estetiskt tilltalande. Efter kl 14 
blir tydligen alla bilar estetiskt 
tilltalande, eftersom Mårtenstorget 
då används som parkeringsplats. 

Claes och Tommy har många 
skäl att få dispens och det tyngst 
vägande skälet är att i beslutet 

finns inskrivet att man kan få 
dispens om man kan anföra 
"bärande skäl". 

Båda har påtalat vikten av att 
kunna använda bilen som lag
ringsplats eftersom deras grönsak
er är nyskördade och mycket 
känsliga. Båda har också lämnat 
läkarintyg om ryggbesvär. Många 
års förslitningar av krökande 
ryggar i grönsakslandet och 
bärande av lådor har satt sina spår. 
Läkarintygen underkändes om
gående av kommunens förtroen
deläkare, som måste besitta 
fantastiska egenskaper eftersom 
han kunde göra detta utan att träffa 
vare sig Claes eller Tommy. Båda 
har också anfört miljöskäl eftersom 
körning, kallstarter och utsläpp i 
princip dubbleras. 

Vid en granskning i Lunds 
kommuns arkiv visar det sig att 
denna träta är 12 år gammal och 
under resans gång har ett antal 
oegentligheter och direkta fel
aktigheter begåtts av tjänste
männen i Lunds Kommun, där b la 
fastighetschefen Rune Linder har 
varit sin egen remissinstans och 
för beslutande politiker undanhållit 
en överenskommelse med torg
handlarna om bilpolicyn. Avslut
ningsvis kan sägas att dessa två 
odlare är urtypen för närodlare 
med brett sortiment som man av 
miljöskäl skall gynna eftersom 
miljöbelastningen i princip är 
obefintlig och odlingarna och 
varorna är KRAV -märkta. Att 
järnföra med de grönsaker som 
kommer från E U -länderna och har 
vandrat hundratals mil med tunga 
lastbilar. Efter EU inträdet har den 
tunga godstrafiken med lastbil ökat 
med ca. 20% i vårt land.Turerna 
kring denna tolvårstvist kommer 
jag att redovisa i kommande nr av 
Veckobladet. 
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Fäladstorget? 
På Norra Fäladen har man länge varit orolig för att 
hamburgerkedjan MeDonaids skall göra allvar av sina planer 
på ett stort gatukök på den stora tomma hörntomten mellan 
Norra Ringen och Skarpskyttevägen. 

Vid skarpskyttevägen ligger en av Lunds största bostads
rättsförening: Tingvallen med 440 hushåll. Genom sin styrelse 
har Tingvallen protesterat mot planerna och påpekat att det 
skulle vara mycket olämpligt med en stark biltrafik alldeles 
in till bostäderna. 
Man har påpekat att tomten, som 
är avsatt för industriändamål från 
början var menad att dämpa trafik
bullret från Norra Ringen! 

Efter slakten på kommundels
nämnd Norr har man på Norra 
Fäladen bildat ett byalag: "Norrs 
Gräsrötter". Byalaget samlas en 
gång i månaden (första måndan) 
på "Maggans Cafe" och dryftar 
gemensamma frågor. 

Förts protesterade man mot 
MeDonaids i största allmänhet 
men nu har man kommit fram till 
ett mjukare förslag. Man föreslår 
att MeDonaids i stället etablerar 
sig på Fäladstorget! 

I ett brev till Socialnämnden i 
mitten av mars skriver man bl a: 
"Vi som bor på Norr hade gärna 
sett en hamburgerservering på 
Fäladstorget Detta kunde bli en 
trevlig mötesplats för alla boende 
och ge liteliv åt torgetpåkvällstid." 

Gör en social konsekvensutred
ning! Man påpekar från gräsrots
nivån att stadsarkitekt kontoret 
inte har undersökt de sociala kon
sekvenserna av en etablering och 
vill nu att socialnämnden skall göra 
den i stället. 

Som stöd för sin oro om bråk, 
droger och svartsprit i MeDonaids 
hägn pekar man på Mårtenstorget 
där "ungdomar samlas i klungor 
utanför McDonalds, tonen är hätsk 
och stämningen trissas upp. Stöld 
av pengar och mobiltelefoner är 
vardagsmat"(!) som man skriver. 

MeDonaids vinster viktiga? 
Vilket ä viktigast? Tillgänglig
heten för motorfordon och Mc
Donalds vinster, eller våra barn 
och ungdomars liv och hälsa? 

Se där några frågor för politik
erna i Socialnämnden att fundera 
över. 

HIROSHIMA 1945 
HALABJA 1988 
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stod de på den svarta banderollen, 
som likt en lätt slokande sorgfana, 
bildade bakgrund till ett möte på 
stortorget förra lördagen. 

Åhörarna, knappthundra perso
ner, bildade en tunn halvmåne
formad skara av tysta allvarliga 
kvinnor, män och barn. 

Det var KDFSL (Kurdiska 
Demokratiska Föreningen i Sveri
ge-Lund) som arrangerade såväl 
detta möte som den demonstration 
som föregick mötet. Två dagar 
tidigare hade man protesterat 
utanför den tyska ambassaden i 
Malmö mot att Tyskland levererat 
de vapen som möjliggjort bomb
dådet i Halabja. 

Talare vid lundarnötet var bl a 
Sverker Oredsson, välkänd folk
partist, antinazist och författare 

till boken om nazismen vid Lunds 
universitet runt 1940-talet. För 
kvällen representerade han emel
lertid Svenska kommitten för 
kurdernas mänskliga rättigheter. 

I sitt tal jämställde han Hiro
shimabomben med bomberna i 
Halabja- och där gick han längre 
än den föregående talaren, Gunnar 
Stensson från Vänsterpartiet i 
Lund (se talet in extenso i detta 
nr.) Dessutom talade en repre
sentant från medarrangören Ung 
Vänster i Lund. 

Arrangörerna får vara nöjda med 
att en lördagkväll ha samlat såpass 
många åhörare till ett politiskt möte 
i en fråga som inte berör den egna 
plånboken. 

(Läs också Gunnar Stenssons 
tal på annan plats i detta VB.) 
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Här nedan följer hela det tal som 
Gunnar Stensson höll som repre
sentant för Vänsterpartiet i Lund 
på stortorget lärd. 18 mars: 

Tillsammans 
skall vi minnas .. 
Tillsammans 
skall vi förhindra ... 

Tolv år har nu förflutit sedan 
massakern i den kurdiska staden 
Halabja, då flera tusen kurdiska 
civila, män, kvinnor och barn, 
dödades av de giftgaser som 
Saddam Hussains bomber spred i 
en massaker som var lika grym 
och urskillningslös som de som 
nazisterna utförde under det andra 
världskriget. 

Nu är vi åter samlade 
Alltsedan dess har kurderna årligen 
demonstrerat på denna dag för att 
uttrycka sin sorg och vrede och för 
att hålla minnet av denna tragedi 
levande. Så har också årligen skett 
här i Lund. Och nu är vi samlade 
här igen. 

Det är en manifestation av de 
kurdiska människorna, den kurdis
ka nationen, och utgör en del av 
dess långa historia och dess 
nationella identitet. 

Men det är också en internatio
nell manifestation i kampen för 
alla människors rättigheter. Massa
kern i Halabja drabbade civila 
kurder som levde bland bergen i 
Kurdistan. Men händelser som den 
i Halabja kan inträffa - och har 
inträffat -på andra ställen i världen, 
i palestinska flyktingläger, idagens 
Tjetjenien. 

Vänsterpartiet 
fördömer illdådet 
När vi demonstrerar mot illdådet i 
Halabja demonstrerar vi därför 
också mot alla de kränkningar av 
de mänskliga rättigheterna som 
begåtts av onda makthavare och 
företrädare för onda system. Vi 
demonstrerar för att världen inte 
skall glömma dessa händelser men 
också för att förhindra att nya 
sådana illdåd ska begås . 

Vi svenskar och ni kurder som 
deltar i denna manifestation här på 
Stortorget i kväll är lundabor. De 
flesta av oss har länge varit med
borgare här i Lund och har byggt 
upp nya liv tillsammans i vår 
gemensamma stad. Därför är det 
viktigt att här ge uttryck för alla 
lundabors solidaritet med våra 
kurdiska medborgare, våra med
människor, våra grannar, våra 
vänner. Tillsammans ska vi minnas 
dem som dog i Halabja och sörja 
deras minne. Tillsammans ska vi 
verka för att sådana övergrepp 
aldrig upprepas. 

Gunnar Stensson 
Vänsterpartiet i Lund 

Ett klick fram och två klick tillbaka 
I den här spalten sysslar vi normalt 
inte med kommersiella företeelser. 
Men när det är något ätbart som är 
både gott och billigt och därtill en 
kulturell begivenhet är vi beredda 
att överge alla principer. 

Vi älskar dig Mormor! 
Jag stänker närmast på Mormors 
bageri, den fantastiska inrättningen 
vid Botulfsplatsen. Med den affären 
har Lund fåttettriktigt stads bageri, 
ett ställe där man stora delar av 
dygnetkan köpanybakat bröd. Det 
är nästan som i Mellaneuropa (mig 
påminner det om Tjeckien), men 
därutöver med en touche av 
Mellanöstern. Särskiltgillar jag den 
lilla avbalkningen där man på 
stående fot kan förtära en läckert 
svällande kam som kostar kr 8.
eller, i fall av svår hunger, klämma 
några av de fyra ciahatta man får 
för 20:-. Det är generösa bakverk 
som bjuds och de är välgjorda. Här 
finns rentav s.k. dammsugare som 
inte är gjorda i den kemiskaindustri 
i stockholmstrakten som under 
namnet Delicato sprider sina 
produkter över landet. 

Det har tagit några år innan 
Mormor nått den riktiga popu
lariteten, men nu är det full rulle 
när man än kommer. I lördags 
räknade jag till fem fullt sysselsatta 
expediter. Ibland är de tvungna att 
slita bakverken från plåtarna redan 
innan de kommer in i butiken. Det 
endajag saknar är en kopp kaffe
skulle man kunna hoppas på en 
liten trottoarservering till som
maren? 

Den nya ekonomin 
Den nya ekonomin rullar vidare. 
Det anmärkningsvärda är hur lik 
den gamla den är. Det visar sig 
t.ex. att den gamla ekonomiska 
eliten inte alls är förbisprungen utan 
sitter där mitt i smeten. Då tänker 
jag inte på Ericsson som ju har 
substans och är förankrad i den 
gamla industriella sfären. 

Nej det intressanta är att den 
gamla ägareklassen också placerar 
sig som frontfigurer i de nya 
företagen, de som med en ameri
kansk term brukar kallas dot
comföretag. En del av dem är 
postorderfirmor som tillhanda
håller en katalog på nätet, andra är 
konsultfirmor vars huvudsakliga 
kompetens är att kunna snickra ihop 
en flashig webbsajt. Allt det här 

Pressgrannar 

snacket om high-tech bör man 
nämligen ta med en nypa salt. Det 
handlar mycket mer om marknads
föring och reklam. Varje normal
begåvad individ kan på en förmid
dag lära sig att snickra ihop en 
elementär hemsida. Går man sen 
en kurs på några dagar kan man 
lära sig grunderna i Javascript och 
få sidorna att flimra och hoppa och 
räkna lite grann i surfarens dator. 
Går man en termin kan man lära sig 
programspråket Java och då kan 
man få sidorna att röra sig ännu 
mer. Det hjälper om man har 
kunskaper i typografi och känsla 
för vad som ser snyggt ut, men de 
flesta verkar att strunta i det och är 
nöjda med att det är häftiga fårger. 

Tja, sen lär man sig själv Perl 
och att skriva cgi-script som gör att 
webbsurfaren kan interagera med 
webbsajten och då är man hemrna 
och har bli vit en åtråvärd arbetskraft 
för den nya ekonomin. Så himla 
roligt och kreativt är det inte, men 
det är i varje fall bättre än att sitta 
på ett eaU-center i Karesuando och 
svara i telefon, ett annat av jobben 
i den nya ekonomin. 

Pyramidspel 
Aftonbladets kultursida hade en 
artikel i förra veckan av Mikael 
Nyberg som pekade på i hur hög 
grad IT -ekonomin ändå rör sig i de 
gamla kretsarna - och deras barn 
och barnbarn. Manne Stenbeck är 
en av de som har satsat pengar i 
Stael von Halsteins !con och 
Wallenberg har gått in i Spray. 
Men kanske är det ändå inte de 
satsade pengama det gäller utan 
namnen. Nyberg pekar på London 
där en nystartad investeringsfond 
N e w Media Sparks har 40 miljoner 
pund att investera men har ett 
börsvärde på400 miljoner. Varför, 
jo därför att familjerna Murdoch, 
Rowland och Rothschild är in
blandade, och de är ju kända för att 
kunna förvalta pengar. Alltså drar 
de till sig småspararna och då höjs 
aktiekursen och då kan fonden med 
hjälp av sina egna aktier köpa in 
flera företag. Stiger kursen riktigt 
mycket kan grundarna sälja ut sina 
aktier och slipper vara med när det 
hela kollapsar. Men för all del, 
ibland har något företag folk som 
gör något vettigt och då kanske ett 
av tio blir lönsamt och det hela går 
ihop sig. Pyramidspel förstås, men 
visst är det en industriell epok i 

Flamman och humorn-en omvärdering 
För fyra veckor sedan publicerade 
jag en utvärdering av mitt första år 
med Flamman. En hel del gott hade 
j ag att säga om tidningen, men som 
skämtorgan fick den inget beröm: 
"Med detta vill jag inte säga att 
Flarnman är rolig; det är den inte 
alls." Men kanske hade jag fel, 
eller också har redaktionen gjort 
bättring. Så här stod det i nr 10 (9 
mars) : 

"Vad ska hända med Kicki? 
Kicki Danielsson har, tack och lov, 
inte haft ett stort offentligt fram-

trädande sedan schlagerfestivalen 
1982. Efter att i ett tiotal år endast 
figurerat i skvallerpressen som 
'stackars Kicki med den mystiska 
sjukdomen' har hon dock blivit 
veckotidningarnas hetaste nyhet. 
Det började med att hon blev 
mystiskt frisk från den mystiska 
sjukdomen, veckan efter blev 
hennes far alkoholist, hennes hund 
avled i nästa veckas nummer och 
hennes barn övergav henne veckan 
därefter. 

vardande. Så går det ju till i 
historien . Ta järnvägs-byggar
epoken när en ny infrastruktur 
etablerades. Det var ju bra med 
järnvägar men jag ser ofta framför 
mig en bild i boken om Lund
Bjärred-Harlösa-banan. Det är på 
Harlösa station där tre frustande 
ångtåg står inne. Bildtexten berättar 
att i Harlösa möttes tre av Skånes 
mest olönsamma järnvägar. Fast 
stationshuset står ju kvar, ett av 
Skånes vackraste. 

Vettar? 
Ett annat intressant fenomen är 

när avlagda politiker rycker in i 
dotcomföretagen. I nybildade 
human y .c om sitter i styrelsen Carl 
Bildt, Ulf Dahlsten och Klas 
Eklund. Det blir säkert bra för 
aktiekursen. I andra företag rycker 
f. finansministern Åsbrink in eller 
f.d. förstmajtalaren Ylva Johans
son. Jag råkar veta att hon tog tio 
poäng i grundläggande data
vetenskap från Lund så hon kan ses 
som kompetenshöjande i bran
schen. Helle Klein i Aftonbladet 
ser fenomenet som ett högt betyg 
för politikerna- de tillför gedigen 
samhällsinsikt "Före detta politiker 
är uppenbarligen den nya ekono
mins bästa omvärldsanalytiker." 
Tja, kanske. Eller är det som vettar 
de ska tjäna, ni vet de där fågel
attrapperna i trä som får levande 
fåglar att slå sig ner i närheten och 
därmed bli offer för jägarna. 

Det är naturligt att sluta som vi 
började: lokalt. Det här kanske 
också är något för Lunds politiker. 
Vem startar ett dotcomföretag i 
Lund med Lennart Ryde, Lars 
Bergwall och Larry Andow i 
styrelsen? J ag är säker på att 
allmänhetens tacksamhet och 
förtroende skulle strömma mot 
dem. Och genom vänsterpartiet i 
Lund har vandrat så många att det 
skulle gå att fylla ganska stora 
styrelser. Vad sägs om aktie
teckning i Socialist.nu med dotter
företaget Allt.genast med Rolf 
Nilson, Anders Sannerstedt och 
Svante Nordin på ledande poster. 
Själv sitter jag nog fast i den riktigt 
gamla ekonomin och skulle väl sy 
in mina pengar i madrassen. 

Lucifer 

Sedan har det bara blivit värre 
och värre för stackars Kicki . 
Hennes vänner vill plötsligt inte 
prata med henne mer och efter 
ytterligare en vecka erkänner hon 
att hon bara har Kjell kvar. Läsarna 
plastörhängen? 2. Finns Kicki 
Danielsson på riktigt? 3. Vad mer 
kan Kicki råka ut för till nästa 
vecka?" 

Ordagrant citerat. 
Örjan Wikander 



Svar till Håkan O 
Om vi startat en tidning 
måste den skötas mycket 
noggrant och med största 
respekt för läsarna, deras 
bidrag och åsikter. 

Mao Zedong 

Ingen Besserwisser, 
bara en Messerschmidt 
Håkan Olsson frågade i VB nr 8 
hur det kunde uppstå två tryckfel i 
en text som han skickat på e-post 
till redaktionen. 

Dethar att göra med redaktionens 
för tillfället bristfälliga maskin
utrustning, och i viss mån redak~ 
tionens bristfälliga kunskaper 1 
handhavandet. E-posten kommer 
in på en dator som har egenheten 
att "gå ner", som det heter, ideligen. 
Då får man starta om, och så 
bläddrar den genom alla sina anti
virusprogram m.m. varefter det 
kanske korner upp något på skär
men. Om inte startar man om. 

Håkan Olssons bidrag till nr 7 
lyckades redaktionen efterett antal 
försök få upp på skärmen. Näs_ta 
steg skulle varit att överföra det tl~l 
datorn intill där VB-numret redi
gerades, via kabel eller diskett, ~en 
si, det lyckades inte. Återstod da e~ 
överföringsväg som varvanligare 1 
telekommunikationernas barndom: 
enred.medlem läste högtfrån skär
men, en annan skrev på redigerings
datoms tangentbord. 

Med den tekniken kan både tal
och hörfel ställa till det. 

Motläsning? Det är det det inte 
tid och ork till 0.30 med en arbets
dag som väntar. 

Red. beklagar naturligtvis upp
riktigt och hoppas att e-postmot
tagningen kan förbättras . Det skulle 
vara bra på många sätt. 

De tidigare förekommande fel 
som Håkan påpekar har specifika 
orsaker, som alla bottnar i ~et 
banala: ont om tid, otillräckl1ga 
färdigheter. Men vi vill bättra oss, 
för som Mao betonar är tidnings
utgivning en allvarlig sak. 

Gunnar Sandin 
Charlotte Wikander 

Tolerans m.m. 
-Tänk att du har en alldeles egen 
mobiltelefon, Ismaillille. Men är 
det inte hemskt dyrt? 
- När alltså dåm telefåner er jo 
helt grads här i Sverje alltså! 

Så löd texten till Arbetet-teck
naren Lindströms ruta i lördags. 

Obehagliga sanningar ska inte 
förträngas. Det är belagt attinvand
rarungdomar är överrepresenterade 
när det gäller vissa typer av brott, 
t.ex. rån av jämnåriga. Men vissa 
saker skämtar man inte om när som 
helst. De kroknästa judarna med 
sin rotvälska försvann lyckligtvis 
ur de svenska skämttidningarna. 
(Bara den legitimerade outs.~de_m 
Lars Hillersberg ruorde ett forsok 
att återinföra dem.) 

Vänsterpartiet har anlitat Lind
ström som bl. a. gjort figuren Vera. 
J ag tycker partiet ska sluta att 
använda den. 

Porrdebatten 
Erkänns dock att detta är en 
besvärlig materia. Gränsen mellan 
köp- eller användningsbojkott och 
censur är inte knivskarp. Dessutom 
känns det angeläget att plädera för 
öppenhet, pluralism och tolerans 
just inom vänsterpartJet efter det 
aktuella fallet med kommunal
politikern i Härryda. 

Om pornografi tycker de flesta 
rättänkande ungefär som Eva 
Wahlgren i VB nr 7. Visst. Det är 
en av den moderna feminismens 
bedrifter attden skapatmedvetande 
om och tagit strid mot den exploa
tering av kvinnor som. myc~en 
kommersiell pornografi faktiskt 
innebär. Och ändå: 

Manuel Castells (ständigt denne 
Castells! han dyker numera upp i 
diskussionernalikaflitigt som Ville 
Vessla i Ture Sventon-böckerna) 
gör i The Power of Identity, som 
kommer på svenska i höst, en stor, 
global genomgång av feminism och 
sexuella identitetsrörelser. Han 
noterar med empirisk utgångspunkt 
från San Francisco och Taipei den 
förskjutning som skett inom de 
feministiska rörelserna i och med 
att nya generationer kommit in. 
Nykomlingarna är tryggare tack 
vare de segrar som tidigare 
generationer har vunnit. De sam
arbetar gärna med bögar, de kan 
klä sej hyperkvinnligt och det har 
bland dem utvecklats sadomaso
chistiskarörelser, förmodligenmed 
inspiration från datorålderns 
rollspel. 

Vänstern får lära sej att hantera 
att det finns sadomasochister och 
porrskådespelare i dess egna led. 
Det är bra att Gudrun Schyman 
förklarat att hon inte vill utesluta 
Härrydapolitikem. 

Får leninister skriva i VB? 
Intolerans kan se ut på olika sätt. 
Det finns VB-läsare som kritiskt 
undrat varför vi publicerar texter 
av "leninister" som Kalle Larsson 
och Jenny Lindahl. 

Skälet är naturligtvis att de har 
vettiga och/eller intressanta saker 
att säga och att de representer~ 
opinioner som finns företrädda 1 
vänsterpartiet, också i Lund. En 
annan sak är att VB i första hand 
bör vara ett forum för lokala eller 
möjligen regionala skribe~ter, och 
att publicering av t.ex. ~sdags
anföranden inte bör vara rutm. Men 
Larsson-talet var ju en fyndig 
markering mot att VB hade 
publicerat Lennart Värmbys riks
dagstal numret innan. 

Det gjorde vi för att ge röst åt en 
annan opinion i vänstern, den som 
gjort en marxistisk a?-alys ~v 
Europafrågan och komrmt fram till 
att EU och förmodligen även EMU 
är bra för Sverige men framför allt 
oundvikligt. En mycket kompakt 
majoritet i vänsterpartiet gör som 
en bekant en omarxistisk analys 
eller en dålig marxistisk. 

Men visst, det är en vinnande 
linje i opinionen just nu, efter s
kongressen och lastbilsbeslutet 
Inte minst ute i bygderna. 

Gunnar Sandin 

Nästan 
pensionär 
funderar 

(6:e funderingen) 
En tillgång för den som blir pensio
när i Lund är att här finns MeJenets 
jazzbruneher varje lördag under 
höst och vår. Som medlem i Plekt
rum är det gratis, annars kostar 
entre n 40 kr. U n der flera år pågick 
konserterna i cafedelen och då 
brukade jag ta en bild av banden 
som uppträdde, men numera är 
konserterna så populära att de 
spelas i stora salen och då k~s 
det lite skämmigt att tränga s1g 
fram och plåta. Men någraminnes
värda album med bilder på 
svängiga gästspelare har jag ändå 
i behåll. 

De två senaste konsertema har 
varitmakalöst bra. Förförra veckan 
var det Winduo med Anders 
Hagberg på flöjt/sax och Y asuhito 
på bas, och i lördags uppträd_de 
göteborgskvartetten Oppos1te 
corner. Bägge banden hademycket 
eget material, som de dedicerad~ 
tilljusta personer och företeelser 1 
världen. Gunnar Lindgren, saxo
fonisten i sistnämnda band, drog 
dessutom tankeväckande historier 
mellan varje låt, därmed givande 
ett extra skimmer över den musik 
de spelade. 

När han berättade om sittSinA
arbete nere i Sydafrika, som jazz
musiklärare, och bandet sedan rev 
av en låt som inspirerats av de 
svartas egen musik, stampade och 
applåderade publiken som gal; 
ningar för att få höra mer. Men da 
var jag på väg ut, för det stundade 
märkliga ting i stadsparken. En 
samling hängivna boulespelare 
hade samlats för att, trots kvar
dröjande kyla, spela vårens första 
boulematcher. 

I alla matcher hamnade jag i det 
förlorande laget, men det är bara 
att bita ihop, sånt händer. När vi 
höll på där kom en plog med tr~or 
flygande över stadsparken. Da de 
såg oss boulespelare (ett säkert 
vårtecken för fåglar) stannade de 

Finn 
funderar 
på 
moderat
bandy 

upp och började ornfo:mera sig 
över våra huvuden, mnan de 
fortsatte till sina dansplatser 
norröver. 

Ett annat säkert vårtecken är när 
Kungsmarkens servering öppnar 
ochdethar den gjort nu. Härbrukar 
jag mellanlanda för en kopp fika, 
när jag är på väg till Skrylle för att 
springa Men i år kan_jag n_o~ bli en 
flitigare gäst än vanligt, for Jag ska 
lite försiktigt börja träna golf 
nämligen. . . .. 

Golf är ju en bra sport for aldre 
av bägge könen. Visserligen är det 
fegt att bollen ligger still Umf 
bandy) men det får man ta. Jag har 
fått låna privat enjärnfemma, d1to 
åtta, putter och bollar av Lars 
Assargren på Kultur och fritid. 
Träna kan man göra gratis utmed 
Hardebergaspåret, men vid driving 
range får man betala hinkavis för 
bollarna. Dock saknar jag en 
driverklubba. 

När det blir varmt ute hade jag 
tänkt gå upp tidigt och ~öta 
soluppgången med chippar. p!tch
ar, puttar och sandyrande bu_nker
slag. Det låter kanske som Jag ar 
van, men jag har bara tränat en 
gång. 

Lagom till att Värpinge golf
banan invigs, som JU bl.a ska 
tillkomma p.g.a stöd från vänster
partiet och kommunekologen, bör 
man kunna vara så pass skicklig 
att man inte direkt skämmer ut sig 
vid spel. . 

Bland vänsterfolk anses det JU 
lite överklassigt att spela golf, men 
då får man väl säga som Frälsis, 
varför ska djävulen ha monopol 
på de bästa melodierna. 

Finn 

r KULTURHÖRNAN: 
L-----------

"Det lyckliga Arabien" 
Thorkild Hansens underbara bok 
"Det lyckliga Arabien" har just 
kommit ut i serien En bok för alla. 
Cirkapris 50:-

Med dagens mediaterminologi 
kan volymen kanske kallas för en 
dramadokumentär. Hansen har, av 
bevarade brev, dagböcker och 
andra dokument,skapat en sam
manhållen, spännande berättelse. 
Den danska expeditionen till 
Orienten genomfördes 1761-1767. 
Den mest kände av de fem del
tagama var Peter Fors skål, Linne
lärjunge. Han deltog som "physicus 
och botanicus". 
Låna den! Köp den! Läs den l 

HUMANIORA
LÅNGTBORTA 
OCHNÄRA 
Humanistdagarna i Lund 6-8 april 
Järnålder 
Hilding Rosenbergs kantat "Järn
ålder" framförs av Röda Kapellet. 
Inledning av Ulla-Britta Lagerroth. 
Margareta Larsson reciterar J o han
nes Edfeldts dikter. Dmgent: 
Joakim Casagrande. 
Lokal: Historiska museet, 
Kraftstorg l, vån. 3. 
Tid: 19.00. 
Saxat ur det nyutkomna program
met över humanistdagarna. 
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Center Syd -en upplevelse? 

ej beställt 
material kan över till senare nr. 
Förhandsanmäl gärna! Red. 

Mår du bra lille vän? 
NikornmervälihågPeterTillbergs 
bild? Skolbarnen som stirrar på 
oss från skolsalen. Frustrerade, 
ängsliga, allvarliga, kuv~de, j_a, 
kanske uppgivna. Den bilden ar 
lika aktuell idag, tycker jag. För 
nog sviker vi, skolan, samhället 
barnen. Jag tänker t.ex. på en sån 
sak som skolhälsovården. Vet du, 
som har barn i skolan, hur just ditt 
barns skolhälsovård fungerar? Hur 
mycket tid och pengar lägger 
kommunen på varje barn? 
Skolhälsovården ska ju vara 
förebyggande, dvs ta reda på vilka 
barn som har det svårt eller 
kornmer att få det svårt på ett eller 
annat sätt. Kanske så svårt att de 
inte kornmer attkunna tillgodogöra 
sig skolutbildningen och därmed 
riskerar att gå ut i samhället utan 
en chans att klara sig. På grund av 
framförallt sociala problem och/ 
eller utanförskap, bristande skol
mognad eller särskilda skol
svårigheter (DAMP, ADHD eller 
liknande). Till det förebyggande 
elevhälsovårdsarbetet borde ju 
också höra information om kost, 
motion, droger, samliv, mobbning, 
våld, arbetsmiljö ... Hur ser det ut 
på de olika skolorna? Finns där 
någon trygg skols~öterska d1t 
barnen kan vända s1g varJe dag? 
Någon skolläkare? Någon psyko
log, kurator? Och vad gör de? 
I Lund ansvarar varje rektor för 
hur skolhälsovården utformas. Det 
betyder stora skillnader mellan 
skolorna, beroende på rektorns 
intresse, kunskaper, beredvillighet 
att avsätta pengar för detta. Det 
kan också betyda att friskolorna 
t.ex. kanske inte har någon 
skolhälsovård alls. Ingen över
gripande verksamhetsplan eller 
verksamhetschef finns som sam
ordnar, utbildar, lägger en gemen
sam plan för kornmunens skol
hälsovård och ser till att den 
uppfylles . 
Vadgördu? Ja, du som är förälder, 
mor -eller farförälder eller rent av 
vanlig skattebetalare som tycker 
att barnen är viktiga - har du en 
aning om hur skolhälsovården 
fungerar? Är det månne lättare att 
kräva en dator för varje barn än 
välfungerande skolhälsovård ?! 
Vad säger du, politiker? Och vad 
gör du? 

sia 

Kävlinge kommun vill utvidga 
Center Syd och skapa ett regionalt 
Megacentra och Upplevelsecent
rum. Förra mandatperioden över
klagades detaljplanen av Lunds 
Kommun med följande moti
veringar: 

l) Planförslaget borde ha 
baserats på ett planprogram. 

2) Samråd med berörda kom
muner borde ha skett tidigare under 
planprocessen. . 

3) Konsekvensanalysen tar mte 
upp några miljöeffekter och är 
därför otillräcklig. 

4) Detaljplanen bidrar till att 
förstärka och permanenta en 
bilberoende detaljhandelsstruktur 
på ett sätt som inte står i överens~ 
stämmelse med bestämmelserna 1 
2 kap PBL. 

Byggnadsnämnden tycker 
Förra torsdagen var det dags för 
Byggnadsnämnden att för Lunds 
räkning yttra sig över Center Syd 
planen igen. stadsarkitektkontoret 
hade gjort en skrivelse som var 
kritisk till utbyggnaden. Kontoret 
tog upp det bristande samråds
förfarandet, samt att konsekvens
beskrivningen endast behandlar 
handeln och inte har tillfört något 
angående miljöeffekterna som 
Lund krävde i sitt överklagande 
från 1997. 

Man tar också upp begreppet 
upplevelsecentrum. "Detta kon
cept speglar en symbios mellan ett 
omfattande detaljhandelsutbud 
och olika former av evenemang, 
underhållning och förströelse . 
Härigenom uppnås en typ av 
konkurrensfördel gentemot annan 
detaljhandel på andra små och 
medelstora orter som dessa mte 
kan bemöta. Utslagningen av 
servicen i dessa orter påskyndas 
därmed på ett sätt som få kom
muner torde vara beredda att 
acceptera. det är en brist att 
konsekvensbeskrivningen inte 
behandlar denna frågeställning 
annat än mycket översiktligt." 

Moderat så klart! 
Men sedan framgår det klart att 
Lunds kommun har fått en borger
lig majoritet, och framför allt att 
Byggnadsnämnden har fått en 
moderat ordförande: "Stadsarki
tektkontoret inser att en sådan 
utveckling står i överensstämmelse 
med vad de stora, bilburna konsu
mentgrupperna önskar och lägger 
inga värderingar på dessa gruppers 
konsumtionsmöns ter." 

Kontoret gör i sin slutsats be
dömningen att förhållningssättet 

till en ytterligare utveckling av 
detaljhandeln på Center Syd är i 
hög grad en politisk fråga, ?ch_ det 
har de rätt i. Moderaterna ville m te 
överklaga planen 1997. De tror ju 
som bekant på de fria marknads
krafterna som något allena salig
görande. Vänsterpartiet skulle 
helst se ett totalstopp för utbyggnad 
av Center Syd av både miljöskäl 
och för att värna lokal handel, men 
här skulle vi få stöd endast av M p. 
S vågar eller vill inte driva en 
sådan linje trots sin påstådda 
miljöprofil. BN lyckades i alla_fal~. 
tack vare den "hoppande maJon
teten" i nämnden, att få igenom 
beslutet att skicka iväg kontorets 
kritiska skrivelse med följande 
tillägg från s som stöddes av v, m p 
och c: 

Många villkor blev det 
Som villkor för att den aktuella 
detaljplanen för utökning a v 
Center Syd ska vinna laga kraft, 
anser BN att följande krav ska 
gälla: . 

-att Käv lin ge kornmun redovisar 
en konsekvensbeskrivning som 
uppfyller PBL's krav. 

-att utbyggnadstakten för det 
utökade planområdet genom en 
planbestämmelse begränsas, så att 
högst hälften av den totala bygg
rätten får tas i anspråk inom en 
period av 6 år från det att planen 
vunnit laga kraft. 

-att Käv lin ge kornmun förbinder 
sig att ej utnyttja möjligheten att i 
strid mot gällande plan eller utan 
stöd av plan lämna bygglov för 
tillfällig åtgärd inom det aktuelle 
området. 

-samt att Lunds och Kävlinge 
kommuner som ett led i det nu 
pågående samrådet, gemens~mt 
inbjuder Länsstyrelsen, Reg1~n 
Skåne och berörda kommuner till 
en överläggning i syfte att göra en 
allsidig utvärdering a~ den ~tue_lla 
detaljhandelsutvecklingen 1 regw
nen och att utifrån ett sådant 
underlag utarbeta och antaga en 
mellankommunal policy för den 
fortsatta hanteringen av sådana 
plan- och etableringsärenden i 
västra Skåne. 

Riv skiten! 
BN beslutade inte heller om 
rivningslov för Lokstallarna i 
Dalby. BN's ordförande ansåg att 
man borde riva skiten men resten 
av nämnden gick emot honom och 
ansåg att man borde avvakta 
utbyggnadsplanerna för Dalby 
stationsområde. 

Cecilia Wadenbäck 

Begränsad eftersändning. 
Vid definitiv adressändring sänds 
tidningen i retur till Veckobladet. 

Hemvärnets musikkår Lund kon
serterar söndag26mars kl. 16.00 
i Lunds stadshalL Dirigent: Roger 
Andersson. Ur programmet: Söder 
om Alperna (E Fischer), Belle of 
the Ball (L Andersson), Ungersk 
dans nr 6 (J Brahms) Utskärgård 
(B Eriksson), Salut Moskva (S 
Tjernetsky). Entre: 60 kr. Ung
domar under 18 år fritt. 

Meningsfull motion 
Vänsterpartietkornmer att anordna 
möte med västerborna om trafiken. 

Tid: onsdag 5 april. 

Vi skall försöka täcka större delen 
av Väster med flygblad. 

Har du möjlighet att hjälpa till 
så hör av dig till Sven-Hugo Matts
son, telefon 211 34 33. 
(Hemma från 27 mars). 

MÖTE~;:: MÖTE 

-·€111" --~2--
KOMMUNALPOLITISKT MÖTE 
Månd.27/3 kl 19.00: Temamöte: Inte
gration och invandrarfrågor. Därefter 
Vård-och Omsorgsnämnd 29/3, Tekmsk 
nämnd 29/3, Kommunfullmäktige 30/3. 
Allt på partilokalen. 
RÖDA KAPELLET Sö 26/3 kl 18.45. 
Rep med Joakim av: nr374 "Jämålder" 
inför spelning To 6/3 kl19.00 på Histo
riska Museet, Lund med Margareta 
Larsson. Ytterligare noter utdelas.Obs 
veckoslutsrep: 1-2/4 på vandrarhemmet 
i Landskrona. Avf Lund Pågatåg:kl1 O, 12 
hemfärd. sö 12,30. Sö 2/4 inget rep. 
Boka spel annandag påsk Statar-

r ,Ti~c•«,ii•~'ii•Fi, 1 
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