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Utkommer fredagar 2001 27:e årg. 

En eftermiddagstimme på Stortorget: 

Minst en trafikbrottsling i lllinuten 
- Lås är till för ärligt folk, lyder ett 
garnmalt talessätt. På Stortorget i 
Lund finns en många år ett "lås" för 
genomfartstrafiken, som inte minst 
vänstern såg som en vinning för stads
miljön när det korn till. Tyvärr kan det 
konstateras att låset är högst bristfäl
ligt. Kanske finns det en del ärliga och 
laglydiga bilister för vilka det gör ver
kan, men den andra sorten är många. 
Minst en bil i minuten struntar i för
budet en vanlig vardagsefterrniddag. 

Detta är inget nytt fenomen. Det på
pekades i våras av Jörgen Larsson 
genom en insändare i Sydsvenskan. 
Tidningen tog själv upp det i en arti
kel, och det var förmodligen det som 
fick polisen att göra en razzia. Ett an
tal bilister stoppades och bötfålldes 
den gången och det blev reportage om 
saken, men effekten torde ha av
klingat. För frekvensen olagliga ge
nomkörare var lika stor som när 
Larsson mätte, och större än vid en 
mätning som VB-redaktören gjorde 
en eftermiddag i april. 

Det gäller moralen 
Till en början fick bara bussar i linje
trafik och utryckningsfordon passera 
Stortorgslåset. Efter protester gavs till
stånd även åt taxi. Denna legala tra
fik är avsevärd: stadsbussar, re
gionalbussar till Malmö och Staffans
torp, flygbussar, Samres regionala 
sjuktaxi, vanliga taxibilar - många 
under tornkörning som mycket väl 
skulle kunna ta en annan väg. 

Lika omfattande är emellertid den 
illegala trafiken. Vid mätningen i april 
stod privatbilar och företagsbilar för 
ungefår hälften var, och proportio
nerna var ungefår likadana nu. Det kan 
hända att någon av de 67 bilar som 
passerade under den bevakade tim
men hade genomfartstillstånd av nå
got slag, men det blir ändå minst en 
brottsling i minuten. 

Vi vill inte påstå att trafiken förbi 
stortorget utgör någon större olycks
risk. Den korsande strömmen av bi
lister och fotgängare (som inte heller 
alltid håller sej strikt till trafikreglerna) 

är strid, men just detta gör att de allra 
flesta bilister lättar på gasen. Men tra
fiken är inte bra för luften och inte för 
ljudnivån, och så är det allmänt skad
ligt för samhällsmoralen om folk vän
jer sej vid att strunta i gällande regler. 

Certilierad miljöbrottsling 
32 svenskregistrerade personbilar (se 
särskild spalt) bröt mot förbudet. Där
till korn två danskar, två tyskar och 
en britt. Utlänningar är naturligtvis 
skyldiga att hålla reda på svenska 
trafikbestämmelser men det är känt att 
de ofta bryter mot dem, i insikt om 
svårigheten att driva in böter över 
gränserna. 

Av företagsbilarna saknade några 
märkning. De övriga frrmornas/insti
tutionernas namn förtecknas också de 
härintill, i den mån som namnet hann 
antecknas. En klottersanerarfrrmas bil 
korn två gånger, och vi noterade 
dekalerna som förkunnade att den var 
mil jöcertifierad. 

Räkningen utfördes vid Stortorgets 
norra hörn. Detta gav insyn i gång & 
cykelstråket Lilla Fiskaregatan, och 
under timmen var det tre frrmabilar 
som bröt mot bestämmelserna och 
körde där, leveranser är bara tillåtna 
till klockan 11. En av dem körde till 
och med i förbjuden riktning. 

Poliser får naturligtvis köra förbi 
Stortorget. En polisbil korn körande 
ornedelbart efter en lagbrytare- men 
ingrep inte på något sätt. 

Vad bör göras? 
Det är naturligtvis otillständigt med 
dessa ständigt pågående trafikbrott, 
men frågan är vad man kan göra åt 
dem. Några funderingar: 

l. Vi behöver mer kunskap, fler som 
räknar vid olika tidpunkter. Det kan 
vara en behaglig syssla: själv satt jag 
med ett glas vin på Herkules uteser
vering. Resultaten kan rapporteras till 
Veckobladet men kanske hellre till 
någon av morgontidningarna där de 
får bättre genomslag. Det är lämpligt 
att vara två personer som antecknar 
oberoende av varann, ett ensamt 

vittnes uppgift brukar negligeras. 
2. Vi bör ta reda på varför bilister 

bryter mot reglerna. Det kan man göra 
genom att via bilregistret ta reda på 
vem föraren är och ringa upp eller 
hellre göra hembesök. Ä ven då är det 
mycket lämpligt att vara två. En an
nan metod, som dock kräver en större 
insats, är att handgripligen stoppa bi
lister och på så sätt komma på intervju
fot med dem. Då behöver man vara 
fler, men själva stoppandet är ingen 
konst. Man kan till exempel leda ut 
en cykel på övergångsstället. 

3. Sådana kräver att det finns en icke 
resignerad trafikmiljöopinion . Här 
kan man hoppas på ungdomen. Ty att 
återerövra gatan åt folket är väl 
reclaim the city om något. 

4. Däremot bör man inte hoppas på 
polisen. Den prioriterar annat - se 
ovan. Och eventuella tillslag blir så 
sällsynta att de inte får någon större 
effekt. Men eftersomden inte bryr sej 
om mindre trafikförseelser överser 
den säkert gärna med aktioner enligt 
punkt 2. 

5. En kommunal trafikpolis, med 
bas i vidareutbildade trafikvakter, 
skulle vara något annat. Den kunde 
sättas in för syften som de lokala po
litikerna uppmärksammar och be
stämmer om. Detta fordrar dock en 
lagändring, och en sådan har hittills 
stoppats i riksdagen av bland annat 
vänsterpartiet. 

Gr 

PS Störst intresse vid polisens kon
troll på stortorget i våras väckte en 
litauiskregistrerad bil med tre unga 
män. Polisen stoppade den och hade 
tydligen synpunkter på däckens möns
terdjup, men lät den sedan fortsätta. 
Av allt att döma var det samrnalitauer 
som nu har dömts för mord i Danmark 
och för att ha lämnat en svensk bilfö
rare att frysa ihjäl i en skog i östra Färs. 
Detta bestyrker vad exempelvis Finn 
Hagberg, mångårig nämndeman (v), 
länge har hävdat: bilkörning är ofta 
förknippat med ännu grövre brott. 
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Lagbrytare 
Svenska personbi
lar 
AKL981 
BFF477 
BRW932 
CAC530 
CEB 091 
ERL960 
EUU388 
EUU 538 
FAE927 
FUM467 
GHX961 
HEL 130 
IDD080 
HOW557 
JAB 891 
JCK 315 
JHL 150 
MBZ544 
MTN357 
NUS402 
OSB 003 
PEY208 
PMA408 
RGJ 125 
RKT227 
RUR376 
RZK805 
SFR474 
SJM 809 
SKH863 
SMJ 660 
SOY945 

Firmor o. dyl. 
Falck (ej utryckning) 
Folke s 
ICN 
Markentreprenad 
Posten 
Rörstrands 
seeuritas 
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Badminton utomhus är ett alternativ. Tecknare Manne. 

Victoriastadion 
I förra VB kunde man läsa citat från 
Lund sett från vänster 1979, samt att 
Lunds kommun köpt Victoriastadion 
för ett överpris. Detta var inte riktigt 
sant, men har kanske hunnit bli det 
när ni läser detta. 

Jag ska först ge bakgrunden. Vic
toriastadion består dels av den nya de
len som tillkommit i samarbete med 
kommunen och som hyrs enligt ett 
hyfsat fortfarande gällande avtal, dels 
av den gamla delen som hyrts till ett 
alldeles för högt pris och vars avtal 
löpte ut under sommaren. När detta 
avtal skulle omförhandlas kom försla
get att kommunen skulle köpa hela an
läggningen för att på så sätt få bättre 
villkor. 

Är detta en bra ide? J a det är bra när 
kommunen har kontroll över sådana 
anläggningar, eller möjligen att de 
drivs i samarbete med ideella fören
ingar, men som vi ser är det farligt att 
göra sig beroende av privata kommer
sieila krafter. Ska man köpa ska det 
naturligtvis dessutom vara till ett rim
ligt pris. 

Anläggningen värderades av en 
opartisk värderare till 38 milj med en 
stor osäkerhet, men i varje fallligger 
värdet mellan 33 och 43 milj. Mark
nadsvärde är svårt att ange då kom
munen troligen är enda möjliga 
köpare. Med ett bra argument skulle 
man kanske kunna ligga i närheten av 
den högsta gränsen, ska man ge mer 

behövs nog ett synnerligen bra argu
ment. Det finns nu ett förslag att kom
munen ska köpa för 62 milj, dvs ett 
överpris på 50 till 90%. 

Finns det då något synnerligt skäl? 
Skälet som anges är att om man inte 
köper så kommer ATI.. i ett besvärligt 
läge vad gäller deras tennisverk
samhet för ungdom och att den pri
vata ägaren inte vill sälja till ett lägre 
pris. ATI..:s verksamhet är välskött och 
lär vara störst i landet. 

Hur har då kommunen hamnat i en 
sådan situation? Jo genom att led
ningen inte förhandlat fårdigt i så god 
tid att man haft möjlighet till alterna
tiva lösningar. 

Är det då rimligt att man med en 
förening som gisslan accepterar en så 
dålig affår? Nej ett överpris på kring 
20 milj kan inte försvaras även om det 
är djupt beklagligt att en oskyldig för
ening ska råka illa ut. Kommunen 
måste säga nej till en sådan affår och 
försöka finna ett rimligt alternativ för 
ATI... 

Bortsett från att affåren i sig knap
past är försvarbar- man handskas inte 
med kommunens pengar på ett så lätt
vindligt sätt- så är knappast kommu
nens ekonomi sådan att man kan köpa 
en 40-miljonersanläggning för 62 milj 
samtidigt som det är svårt med inves
teringar inom skola och vård. 

GöRAN F'RIES 

STYRELSEN 

Välkommen till Klostergårdens drakfest lördag l september kl. 15-21! 

Plan för mångfald och 
handlingsprogram för 
integrationspolitik 
I debatten om rasism och integration 
på medlemsmötet 5.9. borde man 
också analysera de två integrations
politiska dokument, som kommunen 
är i fård med att anta: nämligen för 
det första den mångfaldsplan, somjust 
nu är ute på remiss och sannolikt kom
mer att antas av kommunfullmäktige 
under hösten, och för det andra det 
förslag till integrationspolitiskt hand
lingsprogram, som kommunens inte
grationsråd utarbetat under det gångna 
året och som snart kommer att pre
senteras. 

Roiands initiativ 
Mångfaldsplanen, som Roland An
derson tog initiativ till i en motion för 
ett par år sedan, riktar sig till den kom
munala förvaltningen och syftar till 
"att få en sammansättning bland kom
munens anställda som speglar mång
falden i Lunds kommun på alla nivåer 
och i alla verksamheterÖatt öka anta
let chefer och arbetsledare med olika 
etnisk bakgrundÖatt aktivt bredda re
kryteringen av anställda med olika 
etnisk bakgrundÖatt öka respekten 
och kunskapen om olika kulturerÖ 
och att tillvarata de kommunanställdas 
språkliga och kulturella kompetens." 
Detta ska genomföras genom en rad 
konkreta åtgärder under rubrikerna 
attitydpåverkan, personalpolitik, ut
formningen av annonser m.m. 

Förslaget till integrationspolitiskt 
handlingsprogram antogs vid ett 
sammanträde med Integrationsrådet 
den 21 augusti i år. Integrationsrådet 
består av representanter för kommun
styrelsen, socialnämnden, utbild
ningsnämnden, vård och omsorgs
nämnden, kultur och fritidsnämnden 
samt LIFS (Lunds invandrarför
eningars samarbetsorganisation). 
Själv representerar jag som suppleant 
utbildningsnämnden. 

I handlingsprogrammets inledning 
presenteras en del intressanta statis
tiska uppgifter som den att antalet ut
rikes födda lundabor under åren 
1985-2000 ökade från 7 574 till 13 
088. Utgångspunkten är diskri
mineringsmannens definition av inte
gration. 

En informationscentral ska inrättas 
på förslag av LIFS, som har ansökt 
om l 036 tkr till projektet. Ett 
integrationsombud tillsätts som 
projektanställning under två år. Kom
munens system för klagomålshan-

tering anpassas för att stärka inte
grationsprocessen. Hemsidan ger all
män information på frekventa språk. 
Modersmålsundervisningen stärks. 
Bidragen till studieförbunden villk
oras. Kommunens upphandlings
reglemente utvecklas för att stimulera 
mångfald. En årlig integrationsvecka/ 
dag införs. Föreningsbidragen utveck
las så att de stöder multietniska arrang
emang . Biblioteken anordnar 
temadagar. 

Olika människosyn 
Samtlig vårdpersonal utbildas i frågor 
om olika kulturers människosyn. LKF 
startar projekt om integration i boen
det. Fritidsgårdarna aktiveras. På sikt 
skapas ett kulturcentrum. Alla nämn
der och styrelser arbetar enligt 
handlingssprogrammets intentioner 
och sätter konkreta och mätbara mål. 
Kommunkontoret utvecklar metoder 
för att mäta resultaten. Forskare från 
högskola och universitet engageras. l 
EVP 2002-2004 anslås 2 mkr årli
gen för att genomföra det integrations
politiska handlingsprogrammets 
åtgärder. 

LIFS kräver att en integrations
nämnd inrättas vid sidan av inte
grationsrådet under mandatperioden 
2003-2006. S har motionerat om en 
sådan, men fått motionen avslagen. 
Integrationsärnnden föreslås inte få 
egen förvaltning utan vara ett repre
sentativt samarbetsorgan för kom
munfullmäktigeledamöterna. Den ska 
inte ersätta det breda Integrations
rådet, utan agera i fullmäktige och 
lägga integrationspolitiska aspekter på 
alla frågor. 

J ag stöder förslaget därför att jag tror 
att en integrationsnämnd får större 
handlingskraft än det breda inte
grationsrådet, som lyder under kom
munstyrelsen och som företräder en 
mängd, ofta motstridande intressen. 
Förslaget till integrationspolitiskt 
handlingsprogram är en kompromiss 
och många förändringar kommer att 
krävas. 

De båda dokumenten måste disku
teras vid senare partimöten för att nå 
fram till rimliga ståndpunkter i full
mäktige, men det vore värdefullt om 
debatten kunde inledas redan på 
medlemsmötet den 5 september. 

GUNNAR STENSSON. 



Blåsarläger i T~llflSe, Danmark 
Så var det gjort igen - årets blåsar
läger, veckan efter midsommar. I år 
var det förlagt till T!illl!i)se i Danmark, 
alldeles i närheten av Roskilde. När 
vi kom åkande mötte vi ungdomar 
med sovsäckar etc på väg till somma
rens Roskildefestival. En kort glimt, 
sen for vi vidare till en prunkande park 
med ett slott och annars använt som 
komvux-internat. Samtidigt med oss 
kom sommaren, vi hade en strålande 
varm vecka vilket också innebar att 
folks allergier blommade för fullt! 
Veckans enda minus, vill jag påstå! 

Framför allt musiken 
Vi kunde denna vecka njuta av rik
tiga sängar, vi delade 2-4 bäddsrum, 
med egna duschar och toaletter- vil
ken lyx! Anläggningen tog oss ca 150 
personer utan att protestera. Sovhusen 
låg vid ena sidan av lektionssalarna 
och matsalen, som dubbla parenteser, 
vilket gav en nästan italiensk känsla 
när man promenerade på morgonen 
till frukosten. Den lätt böjda vägen 
med pelargån - ja, associationerna 
flödade vilt. Liksom solen, maten, det 
danska smörgåsbordet, ojojoj , 
drycken! Men framförallt musiken. 

I år stod Lundaorkestern och danska 
R!i)de Horn för arrangemanget, vilket 
de gjorde med den äran, något som 
framkom tydligt på utvärderingen i 
slutet på veckan. 

För veteranerna var det förstås sär
skilt spännande med nya dirigenter, 
även om upplägget var detsamma som 
övriga år dvs med smågrupper på för
middagen, stororkester efter lunch
paus och på kvällen storbandsjazz och 
diverse s.k. fria grupper. Ungdomsor
kester och barnorkester på förmidda
gen hade utökats med en rockgrupp, 
som förstås var mycket uppskattad 
och som sen gjorde ett bejublat fram
trädande på avslutningsfesten. Kören 
Trots allt (från Stockholm) fanns 
också på plats, med tillskott av 
frisjungare från Öresundsregionen, 
och sjöng på förmiddagen under led
ning av en dansk körledare. Sen fanns 
där en Harmoniorkestergrupp som 
spelade under ledning av R!ilde Horns 
repetitör Carsten och en Balkangrupp 
under ledning av Michael, en skick
lig utövare av just balkanmusik. 

Skärpa som inte skadar 
Själv spelade jag med Hanne R!ilmer 
i jazzensembeln. För oss som lyssnade 
på Hexehyl i Freiledparken på 70-ta
let är hon bekant. Bekantskapen fick 
denna vecka nya och djupare dimen
sioner! För mig som utövare med en 
intensiv men plågsamt obesvarad kär
lek till jazzen, ja, för mig fick kärle
ken ännu mer glöd och faktiskt 
stunder av hopp! Att därtill möta en 

kvinnligjazzmusiker och pedagog, ja, 
den lyckan kan nog bara andra kvin
nor i min sits fatta! 

Faktum är att ijazzensembeln fanns 
även blåsare vars instrument aldrig 
brukas ses i sammanhanget, t.ex. horn. 
Jag både såg och hörde t.ex. en viss 
djävul dra solon på tenorhornet så att 
det glödde ikapp med vederbörande 
själv! Vilken satanisk spelglädje! 

Hanne R!ilmer ledde förstås också 
kvällens storband och en sådan njut
ning var det att följa hennes jobb med 
spelarna att en stor publik samlades 
varje kväll. J a, inte vet jag vilken pe
dagogisk metod hon hade men mycket 
var nog hennes varrna generösa per
sonlighet, med en skärpa som blix
trade fram då och då , effektiv men 
utan att skada. Jag har tidigare nämnt 
det vid min beskrivning av dirigen
ter, men jag säger det igen. Det är så 
att jag alltid blir förhäxad av diri
genternas kroppspråk. Detta tror jag 
är en universell sanning för musiker. 
Man studerar deras gester och blir 
omåttligt förtjust i dem. 

Alla sorter! 
På eftermiddagen hade vi så stor
orkestern, vi var kanske ett sjuttiotal 
spelare. stororkestern leddes av två 
dirigenter, som tog varsitt pass och 
hade lite olika sorters musik. En av 
orkesterlägrens återkommande favo
riter, Håkan Carlsson, ledde ett pass 
och Carsten Bielefeld från Danmark 
tog det andra. Med Håkan spelade vi 
Stravinsky (Eldfågeln), Hindemith 
och Tango av Albeniz-Mol. Med Car
sten var det Orientalisk festmarsch 
från Aladdin, Kai Normann-potpurri 
och Champagne-galoppen. Ja, det är 
en av de roliga sakerna med dessa 
läger- man provar på all sorts musik, 
och då menar jag verkligen alla sor
ter. 

På kvällarna var det då även små
grupper till exempel. rock för vuxna, 
körsång för spelare, jämvägsmusik, 
kvintett osv. Curt från R!ilde Horn ,85, 
och Henning underhöll en kväll med 
danska arbetarsånger och politiska 
sånger. Kurt avslutade programmet 
med att stå på huvudet! Ochjag tänkte 
i mitt stilla sinne att musiken gör för
underliga saker med en - kanske kan 
även vi stå på huvudet när vi är 85! 

Så småningom tystnade musiken för 
dagen, för att övergå i samtal över en 
god baj er i den ljumma sommarnatten. 
Men tro mig eller ej, nog plockades 
en gitarr fram och något gäng sjöng 
och spelade gamla godingar! 
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Bland klarinettisterina på Tpllpselägret märktes Jonas Forssell, som även 
alternerade på oboe. Ovan en stämma av hans arrangemang på en låt som 
inte spelade på årets läger - den klassiska vänstermusiken saknades i prin
cip. 

Ny lundaroman: 

John Updike skriver 
äntligen ont Lund 
Ja, det är faktiskt sant, John Updike 
skriver i sin senaste roman, ("Gertrude 
and Claudius" , Penguin, 118.-) om 
Lund! Vi är säkert många som har 
hoppats att Updike, den mästerlige 
skildraren av liv och kärlek bland 
radhuslängorna i 70-talets New Eng
land, äntligen skulle ta sig an livet på 
Nilstorp och Norra Fäladen. Nu blev 
det inte riktigt så. Det är nog snarast 
Helsing!ilr som står i centrum. Updi
kes senaste roman tilldrar sig faktiskt 
på 1200-talet och kan sägas sluta där 
det kända skådespelet Hamlet, av W. 
Shakespeare, börjar. "The action of 
Shakespeare's play is of course to 
follow" som författaren skriver i sin 
eftertext 

Hur som helst så skildras hur 
Gertrude med sin man, Ramlets far, 
besöker Lund där de bjuds på en tre-

dagars bankett av ärkebiskopen innan 
de far vidare till Dalby. Vad gäller 
kärleken behöver man inte bli besvi
ken. Gertrude och kungens yngre bror 
förälskar sig och inreder ett kärleks
näste vid Gurre S!il, den lilla sjön i bok
skogen en mil väster om Helsing!i)r. 
Updike är en lika engagerad skildrare 
av kärleksmötena som alltid och gör 
Gertrude till en intagande medelålders 
kvinna, med kloka grå ögon och flam
mande kopparrött hår. Problemet är 
den neurotiske Hamlet som ju (efter 
den här bokens slut) sätter igång med 
massmord. Och Updike har som van
ligt gjort sitt hemarbete väl och stu
derat Saxo Grammaticus från vilken 
Shakespeare en gång hämtade sitt 
material. Trevlig läsning! 

SH 

Kom med i Kör Föralla 
Kör Föralla har nu startat sin höstsä
song. Vi övar i Vita Huset på Varda
vägen, bakom ICA Tornet. Man 
behöver inte vara särskilt duktig för 
att sjunga, tvärtom är man välkom
men även om man har svårt att träffa 
tonen! Men vi tränar på det. Reper
toaren blir blandad med den viktigaste 
målsättningen att det ska vara roligt! 
Ledare är Gösta Petersen . Röst
övningar och träning i gehör blir det 
ibland. Någon gång under terminen 
räknar vi också med att få gästbesök 

Kören startade i våras . 
Vill du vara med ska du anmäla dig 

till: Gösta Petersen: Goesta.Petersen 
@djingis.se Tel. 046-12 53 27. Väl
kommen! 

SKTF för högre lön! 
Dernlonstration tisdag 4 sptember kl. 
17 från Lund C till Landstingshuset 
Paneldebatt där kl . 18 med region
råden Carl Sonesson och Ingrid Len
nervald-
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Medborgarinflytandet sinkas 
- även i fullmäktige 
Ökat medborgar- och brukarin
flytande i nämnder, i fullmäktige och 
i lokala referensgrupper var slagordet 
när den s.k. skrotningsalliansen la ner 
kommundelsnämnderna. Av malmö
tidningarnas lundasidor framgick ny
ligen hur illa det stod till med den 
politiska majoritetens intresse för 
medborgarinflytande i nämnderna. 

Men det är minst lika illa ställt i full
mäktige. Ä ven där försinkas beslut 
om ökat medborgarinflytande! I det 
underlag som låg till grund för beslu
tet (sept. -99) om KDNs nedläggning 
målades i lysande fårger upp hur full
mäktiges arbete skulle vitaliseras, t.ex. 
genom utlokaliserade sammanträden, 
frågestunder för allmänheten och spe
ciella utskott för demokrati, jämställd
het, Agenda 21 osv. 

Två års utredande 
Fullmäktige beslutade därför också i 
september 1999 - att det skulle till
sättas en utredning som skulle "ge för
slag till n ya arbetsformer för full
mäktige i syfte att utveckla med
borgarinflytandet." Utredningen har 
uppenbarligen förlorat sitt uppdrag ur 
sikte. Efter 2 års utredande är det enda 
resultatet att antalet talarstolar i full
mäktige har utökats från en till två. 
Detta kan vara nog så betydelsefullt 
för fullmäktiges arbete, men lundabon 
i gemen torde knappast känna av att 
hennes/hans inflytande och på
verkansmöjligheter påtagligt har bli
vit bättre genom denna 100-pro
centiga ökning av antalet talarstolar. 

skrotningsalliansens partier lovade 
inför valet att bara de fick lägga ned 
KDN så skulle det våras för med
borgarinflytandet på de kommunala 
besluten. Samma löften upprepades i 
samband med att fullmäktige beslu
tade om nedläggning. Nu gäller det 
för dessa partier att snabbt gå från fa
gra fraser och segdraget utredande till 
handling - handling i form av kon
kreta förslag till former för ökat med
borgarinflytande. 

Från åskådare till deltagare 
Kommunalpolitiken är i dag i alltför 
storen s.k. åskådardemokrati. En väx
ling till deltagardemokrati måste 
komma till stånd. Vänsterpartiet för-

söker driva på den tröga, bromsande 
och i grunden ointresserade borgerliga 
majoriteten i den riktningen. Vi har 
därför i flera nämnder- bl.a. i Tek
niska nämnden- föreslagit följande: 

• att nämndens sammanträden hålls 
öppna för allmänheten, 
• att medborgarna ska ges möjlighet 
att presentera och argumentera för för
slag till nämnden 
• att allmänheten ska få möjlighet att 
direkt ställa frågor till nämnden 
• att nämnden förlägger sina samman
träder till olika kommundelar 

(Dessa förslag lämnades in för snart 
5 månader sedan. Ä ven i detta fall har 
nämndens majoritet sinkat beslut i frå
gan: förslagen har ännu inte tagits upp 
till behandlingen i nämnden!!!). 

Vad sysslar utredningen med? 
Nu i dagarna kommer vi dessutom att 
Jämna in en interpellation till kom
munstyrelsens ordförande där vi ef
terlyser resultatet av det tvååriga 
utredningsarbete som bedrivits för att 
föreslå åtgärder för att vitalisera full
mäktiges arbete och öka medborgar
nas möjligheter att påverka och delta 
i beslutsprocessen. 
Interpellationen kan kort och gott 
sammanfattas sålunda: Varför kom
mer inga förslag från utredningen? 
Vad har utredningen egentligen syss
lat med i 2 år? Finns det överhuvud
taget en utredning? 

UlfNymark 

Kom till v- Skånes 
HBT-utskott! 
Vänsterpartiet i Skåne har sedan vå
ren byggt upp ett HBT (Homo-, Bi
och Transsexualitet)-utskott. Det har 
bia uppvaktat Migrationsverket och 
polisen, och planerar en debatt angå
ende betänkandet "Barn i homosexu
ella familjer. Man tänker också bjuda 
in och diskutera HBT-frågor med 
skol- och regionpolitiker. Är du intres
serad av att delta i arbetet för en homo
fobfri värld så är du välkommen till 
nästa möte den 9 september kl. 15.00 
på partiexpeditionen i Malmö (Nobel
vägen 51). Har du något att fråga om 
så kan du skicka epost till Johanna 
(jonna@iarnit.com). 

i retur till Veckobladet. 

Karin Svensson Smith, infrastruktwförlumdlare (v): 

-Var fmns alternativentill Citytunneln? 
När ni läser detta har sannolikt tabell
verket blivit låst. Därmed menas att 
statsbudgeten inte kan ökas och att 
huvudposterna inte kan ändras. Det 
gäller även de trafikinvesteringar som 
Karin Svensson Smith är med och för
handlar om för vänsterpartiets räk
ning. 

-Att skriva gemensamma formule
ringar och motiveringar går bra, be
rättar Karin. Samsynen är stor mellan 
oss och miljöpartiet, socialdemokra
terna är öppna för våra förslag och vi 
har god hjälp av tjänstemän på bland 
annat Ban verket. Men nu återstår att 
se hur många miljarder som de vackra 
orden kan transformeras till. 

Den beramade infrastrukturpro
positionen gäller för tio år men påver
kar naturligtvis redan budgeten för 
2002. I förhandlingarna talas inte så 
mycket om konkreta projekt, utan 
Banverket och andra myndigheter ska 
få prioritera inom de ramar som de 
får. Undantag är bland annat de två 
omstridda skånska tunnelprojekten, 
genom Hallandsås och under Malmö. 

- Där har du väl problem med 
hemmafronten ? 

- Vänsterpartiets Skånedistrikt är 
fortfarande emot Citytunneln, det 
framgick av ett möte i söndags. Ty
värr är huvudpunkten i deras alterna
tiv ett yttre godsspår runt Malmö, och 
det löser inte de akuta trängsel-
problemen. Min egen huvudinvänd-
ning mot tunneln är att den kostar för 
mycket och tränger undan angeläg-
nare projekt. Men blir det tillräckligt 
med pengar till de projekten så kan-
ske vänsterpartiet kan kompromissa 
om tunneln. 

- Kommer det mycket synpunkter 
utifrån? 
-Vi står under ett mycket starkt opi

nionstryck. Trafikfrågor engagerar 

gäld får vi gå med på viss upplåning i 
stället för skattefmansiering. 

- Håller trepartisamarbetet? 
- Borgerliga kommentatorer talar 

mycket om att regeringssamarbetet 
ska spricka. Det skulle förvåna mej: 
stämningen mellan våra partier är god. 

Gr 

RÖDA KAPELLET. Lörd-sönd 1-2/ 
9: Veckoslutshelg för rep. av Chy
denius SAMT INFÖR AKTUELLA 
SPELNINGAR, hos Bengt Hall i 
Arkelstorp. Anmälan till Gunnar San
din 046/13 58 99. Samling Lindeberg
ska skolan 8.45. Vägbeskrivning 
lämnas . 
4/9 gående spelning i demonstration 
för SKTF Lund. Samling Lunds Cen
trall6.30, avmarsch 17 .oo till Region
huset, Baravägen l. Repertoar: 8, 34, 
35,67:1,78,190,193,227,281 ,315. 
14/9 Spelning på St Lars vårdcentral 
Kl. 18.00-18.45. Samling för upp
värmning kl. 17.30 i vårdcentralen i 
StLars-parken, 2 vån. konferensrum
met. Ensembleledare: Ulf. Reper
toar:15, 39, 67:1 , 78, 119, 143, 166, 
193, 211/212, 225, 227, 239,251, 255, 
262. 
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