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Från soptipp till festplats 
Samtidigt som detta VB-num
ret görs börjar feststaden växa 
upp på St Hans backar. Det 
stora, glada experimentet ska 
alldeles strax börja. 

Vi ska inte en gång till pre
sentera alla attraktioner och 
begivenheter som kommer att 
finnas däruppe. Det fanns ju 
en kommenterad översikt i 
förra VB, det finns affischer 
på stan, annonser i tidningar
na och ett särskilt program-
häfte med karta och allt, som 
kommer att säljas uppe på 
området. 

Soljdaritet med 
Polens arbetare 
De polska arbetarnas kamp 
för demokrati och fria fack
föreningar får stöd av VPK. 
VB publicerar här ett utta
lande av VPK Lunds styrel
se, och ett från ett klubb
möte i KU, VPK:s ung
domsförbund. 

Arbetarnas kollektiva er
farenhet av sitt arbete leder 
inte bara till krav om skälig 
ersättning för insatsen och en 
rimlig levnadsstandard. Den 
reser också frågan om rätten 
att fritt få uttrycka kraven, 
både på den egna arbets
platsen och i samhället. Den 
reser frågan om demokrati. 
I Sverige upplevde vi detta 
under den stora gruvstrej
ken. 

Nu ser vi samma sak hän
da i Polen. Tiotusentals ar
betare i Gdanskområdet och 
på andra platser har reage
rat mot varubrist och orätt
visor De har formulerat en 
rad krav, vars förverkligan· 
de borde vara självklara i ett 
socialistiskt samhälle, t.ex. fri 
strejkrätt och rätten att bilda 
fackföreningar. 

Det är viktigt att kommu
nister u tomlands solidariserar 
sig med de polska arbetarnas 
socialistiska ideal och att de 
blodiga händelserna 1970, 
eller 1968 års Tjeckoslova-

kien, inte upprepas . Utan 
demokrati ingen socialism·. 

Moderaterna hycklar 
I KU:s uttalande heter det 
bl. a. 
I Polen strejkar nu arbetarna 
vid varven och i kolgruvorna. 
De strejkar.för högre löner, 
men också för yttrandefri
het och fackliga rättigheter 
och för en bred demokra
tisk delaktighet i beslut som 
rör produktionens organise
ring och fördelningen av dess 
frukter. De ställer krav för 
att stärka arbetarnas ställning, 
de ställer krav på åtgärder 
som kommer att fördjupa 
socialismen. Det är inte Boh· 
mans frihet eller Wallenbergs 
demokrati de önskar. Det är 
en självklarhet för oss svenska 
kommunister att stödja deras 
demokratiska krav. 

Moderaterna hycklar nu 
solidaritet med de polska 
arbetarna såväl som med det 
tjeckoslovakiska folket. Tro 
dem inte! 

Kampen för frihet och de
mokrati är oskiljaktig från 
kampen för socialism och 
kommer alltid att vara oför
enlig med högerns historiska 
försvar för förtryck och få
talsvälde. 

För demokrati och socia
lism. 

Det blir ett blandat prog
ram, minst sagt. Just bland
ningen är ju den stora poäng
en med festen. En folkfest 
ska ha många dimensioner. 
Det kommer a t t finnas inslag 
som normalt inte fö rknippas 
med vänstern och VPK - sånt 
som lammkött och telepati, 
varpa och såpad stång. Ska 
man uttrycka det högtidligt 
kan man börja tala om hege
moni, med rakare ord säger 
vi att högern och mittfältet 
inte ska ha monopol på allt 
trevligt. 

Sen finns det ju ändå en 
röd varp i den brokiga väven. 
Vi har den Politiska Gatan 
med alla informationsstånden 
och alla förnämliga vänster
artister på scenen. Men även 
här växlar nivåerna, från låt 
oss säga · Olof Buchards raffi
nerade samhälls- och person
kritik till det att man i ett 
stånd ska få tillfälle att med 
hjälp av en påse plommon 
uttrycka vad man tycker om 
Gösta Bohman. 

Vi ses på St Hans backar! 

Gör Bytaregatan 
till gågata ! 

Bytaregatan 

I en VPK-motion föreslås att 
Bytaregatans södra del görs 
om till gågata. Detta är möj
ligt om Bytaregatans norra 
del dubbelriktas, gatuparke
ringarna tas bort och en 
vändzon i gatans mitt görs. 

Ett annat förslag är att 
undersöka om trafiken till 
posten och till P-huset un
der Lundia kan dras in från 
infarten vid Focus vid Cle
menstorget. 

Bytaregatan, en mycket 
smal gata, har en enorm 

trafikbelastning idag. Mer 
än l bil per minut lär köra 
rakt g:!nom gatan vid hög
trafik, trots att detta är 
förbjudet. Trottoarerna i ga
tans södra del är bara några 
decimeter breda, vilket inne
bär att barnvagnar och mö
tande tvingas ut i gatan . 

Bytaregatans trafiksitua
tion är kanske den eländi
gaste i en i övrigt kaotisk in
nerstad. En lösning i enlighet 

· med motionen vore välbehöv
lig. 



MOMS 
Borgarna höjer momsen. Bor
garna höjer punktskatterna. 
Till detta sägeT VPKs parti
styrelse: Avgå! Utlys nyval! 
Vi accepterar inte momsen 
och allt annat som ensidigt 
låter löntagarna betala verk
ningarna av krisen, den kris 
som borgarregeringen genom 
sin oskicklighet förvärrat. 

VPK Lund instämmer gär
na i de kraven. 

(Socialdemokraterna och 
fackföreningarna säger något 
liknande. På den här punkten 
är arbetarrörelsen mycket 
enig.) 

Än sen då , säger kanske 
någon. Regeringen regerar. 
Oppositionen opponerar. Lo
kalföreningarna tycker som 
particentralerna. Rollerna är 
givna. 

Nej, inte riktigt. Vi väntar 
oss visserligen inte att de bor
gerliga partierna här i Lund 
ska kräva regeringens avgång, 
åtminstone inte offentligt. 
Men vi tycker inte att de utan 
protester ska svälja momshöj
ningen. 

Som lokalpolitiker har de 
ansvar för kommunens eko
nomi. Kommunförbundet har 
räknat ut att momshöjningen 
motsvarar en höjd kommunal
skatt om 40 öre , i ett läge där 
kommunernas ekonomiska 
ställning redan är svår, och 
viktig samhällsservice är ho
tad. 

VPK Lund har just påpe
kat detta i en interpellation 
till fullmäktige. Där föreslås 
också att de ansvariga kommu
nalpolitikerna uppvaktar rege
ringen, protesterar mot moms
höjningen och talar om hur 
allvarligt man ser på läget. 

Det är legitimt att slå vakt 
om sina intressen. Kommun
erna har skyldighet att arbeta 
för invånarnas bästa . 

Därför behöver detta inte 
vara någon partiskiljande frå
ga. Uppvakta regeringen! Bort 
med momsen! Till fö rsvar för 
kommuninvånarnas intressen! 

PS Spritskattehöjningen hade 
VPK inget att protestera mot 
i riksdagen. Från VPK Lund 
vill vi gärna tillägga, att även 
bensinskattehöjningen har si
na positiva sidor. 

Asa-Nissemarxism 
"Asa-Nissemarxism" benäm
ner Arne Håkansson i Arbe
tet (s) det förhållandet att 
både VPK och centern vill 
bygga ytterligare 300 lägen
heter på Pålsjöområdet. Vad 
kallas då socialdemokrater
nas, folkpartiets och modera
ternas gemensamma linje i 
frågan? Moderat folksocia
lism? 

l Från det kommunala.. l 
Nu är det höst och skolorna 
har börjat. Då får man som 
målsman ett antal brev från 
försäkringsbolagen som talar 
om att ens barn är ofullstän
digt försäkrade. Man står där 
och läser och är villrådig . 
Det känns olustigt att sånt 
ska vara en privat angelä
genhet. Låter man bli kän
ner man sig som en snål och 
ansvarslös förälder. I någor
lunda välskötta kommuner 
tecknar kommunen en kol
lektiv försäkring för alla barn 
(det blir billigare också), men 
naturligtvis inte i Lund. VPK 
har motionerat i saken och 
när du läser det här har väl 
borgarna avslagit motionen. 
Det rör sig om en skitsum
ma - för en merkostnad på 
213 tusen kronor skulle alla 
barn i kommunen bli hel
försäkrade och det är pengar 
som man hellre tar på skatt
sedeln än genom att springa 
till posten. 

Som en lastbil 
Kommunens skarpaste juridis
ka hjärnor har satts att for
mulera ett lämpligt avstyr
kande. Juristerna börjar med 
att gräva upp ett rättsfall 
från 1934 som antyder att 
det är tveksamt om kom
munen har rätt att teckna 
en sådan försäkring. Sen så 
medger de resonemangsvis 
att det har ju hänt en del se
dan dess och att man nog 
ser lite annorlunda på vad 
en kommun får göra idag och 
att en försäkring skulle kunna 
vara en rimlig kommunal åt
gärd. Men, och nu kommer 
det juridiska skarpsinnet 
fram, med tanke på den höga 
kostnaden (213.000 kronor, 
ungefär som en lastbil till 
kommunen) så är det nog 
bäst ändå att hålla sig till 
1934 års lagstiftning. 

§ § § 
»Ordförande Kallas» 

I Arbetets , för · övrigt ut
märkta artikel, om branden 
på VPK-lokalen, kallar man 
Daniel Kallds "VPK Lunds 
ordförande" . Det väckte 
förmodligen en hel del för
våning i VPK Lund, inte 
minst hos Daniel Kallds. 

Daniel är en driftig lös
nummerförsäljare av Ny Dag 
och dessutom VPK-represen
tant i fastighetsnämnden. 
Men ordförande är han inte. 
VPK Lund har ingen ordfö
rande. . Däremot finns en 
vald styrelse, som är VPK
Lunds kollektiva ledning. 

Till sist i denna fråga : jag 
förstår inte att det här ska 
vara en ren VPK-fråga. OK 
om moderaterna med sin nya 
individualism inte kan gå med 
på en kollektiv försäkring . 
Men de andra? Jag trodde 
Sverker Oredsson var social
liberal. Konjunkturernoa skif
tar. 

Alkoholfixerat frisinne 
Inom folkpartiet skrivs det 
också motioner. De handlar 
naturligtvis om alkoholförtä
ring - inga politiker i Sverige 
är så alkoholfixerade som 
folkpartisterna. Det är den 
frisinnade flygeln i Lund med 
Arne Annrna i spetsen som 
vill ha förbud mot stark
sprit i den kommunala rep
resentationen. Ett glas vin är 
ju en helt annan sak , det är ju 
liksom mer kultiverat och alls 
icke såsom det råa bränne
vinet. Ack ja. 

Jag skulle kunna återge en 
del berättelser från Alfa La
vals årliga försäljarträffar, 
men det vore väl ett slag un
der bältet på direktör Ann
mo . Hur som helst, kommun
styrelsen ·avstryrkte motionen 
och vill själv bestämma vad 
som ska drickas. VPK :s Rolf 
Nilsson har naturligtvis tagit 

. det riktiga taktiska greppet 
och krävt helt alkoholfri 
kommunal representation. 
Det bör kunna skilja getterna 
från fåren i fullmäktige. 

. . . 

I somras beviljäde bl.a. 
stadens folkpartister spriträt
tigheter åt Romeleåsens Golf
klubb ute i Dörrödstrakten. 
Sprit och idrott låter sig väl 
förenas tycks det, bara man 
rör sig i de rätta sociala kret
sarna. Men vad vet jag, en 
del golfare kanske behöver 
ett järn för att få den rätta 
stadgan på handen. 

Skum journalistik 
Tillbaka till skolans värld och 
en tredje motion på torsda
gens fullmäktige. Den hand
lar om anpassad studiegång, 
vilket i klartext betyder att 
besvärliga elever kan lyftas ur 
skolan. VB har behandlat 
äm net tidigare i ledarform 
och påvisat Lundasocialde
mokraternas slapphet på den 
här punkten. Motionen, som 
väckts av Eva Marie Köhler, 
går ut på att det här är en 
alltför allvarlig sak för att 
skötas av skolrektorerna och 
att sådana beslut ska tas upp 
i skolstyrelsen . Socialdemo
kraterna i riksdagen har varit 
på samma linje och i somras 
vaknade de äntligen i Lund. 
Arbetet hade en stor artikel 

där man i detalj refererade 
VPK-motionens argument 
och talade om med vilket 
allvar socialdemokraterna ha
de reserverat sig i kommun
styrelsen. Att det var VPK :s 
motion sa man inte ett ord 
om. Eva-Marie blev förban
nad och stegade ner till 
Arbetet och begärde att få 
infört ett förtydligande. J o, 
det kom in, nerskuret och 
under rubriken " VPK ock
så mot anpassad studiegång". 
Det är mycket med det jour
nalistiska . 

Bortkastade pengar 
Tja, så här går det att fort
sätta, Veckobladet skulle 
också i sin nya och utökade 
form med lätthet kunna fyl
las mecl Sanna Berättelser 
om livet i Lund. Visste ni 
att kommunen har köpt en 
!:>il för transporter till vakt
mästeriet på gamla stadshu
set? Men bilen är för bred för 
att komma in genom porten 
till detsamma. Nu ska por
ten byggas om, i oljad ek, 
till en kostnad om 55 tusen . 

Ete, ete .. ~ Ludf" 



Vecka med Veckobladet 
Fredag 
Ett antal brevbärare går runt 
och lägger veckans Veckoblad 
i prenumeranternas brevlådor. 
Men i VB-redaktionen har 
man redan börjat tänka på 
nästa nummer. 

Ur ett telefonsamtal : 
- Blev det något material kvar 
från det här numret? 
-En reservation från fastig
hetsnämnden som vi inte 
hann göra något åt. Men den 
kan jag försöka fixa nu till 
onsdag. Och ett kåseri. 
- Roligt? 
- Det duger, så det proble-
met är ur världen. Och le
daren är det VPK-styrelsens 
tur att skriva. Men vad ska 
vi ha mera? 
- Vi skulle kunna följa upp 
det här med bristen på gym
nasieplatser och indragna be
redskapsjobb och det. skol
styrelsen har möte på tisdag, 
Jag kan kolla om det kommer 
upp där. 
- Okej. Sen sa Stig att Metall
avdelningen har möte, han 
skulle skriva en notis om det 
var nåt intressant. Sen har jag 
inte något mer material. 
- Jag vet inte heller mera just 
nu , vi kan väl se vad som hän
der i veckan. 

Söndag 
En VB-redaktionsmedlem 
ringer upp VB-tecknaren 
Manne och frågar om han kan 
rita något till skolartikeln. 
Manne lovar att försöka . 

Måndag 
VPK :s kommunalpolitiska u t
skott har sitt vanliga mån
dagsmöte för alla kommunalt 

förtroendevalda och andra in
tresserade . VB-signaturen Lu
cifer sitter vid sammanträ
desbordet och går runt på 
kafferasten och samlar ma
terial till sin spalt "från det 
kommunala". 

Tisdag 
I Veckobladets fack på VPK
lokalen hittar en redaktions
medlem tre nya prenumera
tioner, två adressändringar, 
en rapport från Metallmötet, 
en notis om ett Boliviamöte, 
en VPK-reservation angående 
traktortrafik på Hardeberga
spåret och en artikel om 
bristen på Fritidshem på 
Norra Fäladen. · Han lämnar 
ner artiklarna om Metall, Bo
livia och Norra Fäladen till 
utskrivning på Acu-press. 

Onsdag 
På onsdagskvällarna sätts och 
layoutas Veckobladet. Det 
innebär att all text skrivs ut, 
rubriker och bilder görs iord
ning, och att text, rubriker 
och bilder klistras upp på 
papper på det sätt som det 
ska se u t i den färdiga tid
ningen. Detta sker på Acu-

press, ett litet tryckeri i en 
källare på Fredsgatan. 

Så här kan det vara en 
vanlig onsdag: 

Kl. 17.30: Monica kommer en 
stund i förväg. Hon sätter sig 
vid composern och börjar 
skriva ut skolartikeln.(En 
composer ser ut som en stor 
elektrisk skrivmaskin, men 
har oerhörda finesser. Man 
kan t.ex. skriva u t en text 
som man brukar på maskin, 
dvs med ojämn högermar
ginaL Sen trycker man på 
knapparna iintry, Sect start 
och Auto och använder sig 
av maskinens " minne", varpå 
maskinen själv skriver om he
la texten i rasande fart - men 
med jämn högermarginal!). 

Kl. 18.00: Nu anländer de 
övriga redaktionsmedlemmar
na. Det är tre " i tjä nst" varje 
onsdag, den här gången är det 
Monica, Finn och Lars. Alla 
tre sätter sig ner och går ige
nom materialet. Man bestäm
mer vilka sidor olika artiklar 
ska stå på och försöker tän
ka ut fyndiga rubriker. Teck
naren Manne anländer med 
bild till skolartikeln. 

Kl. 19.00: Monica skriver 
på composern. Lars förstorar 
upp rubriker i reprokameran. 
Finn försöker skriva ihop en 
artikel på reservationen i 
gatunämnden. 

Kl. 20.00: Lars skriver ut 
artiklar på composern.Färdiga 
artiklar börjar läggas ut på 
ljusbordet för att klistras upp 
som de ska vat;a i tidningen. 
Monica funderar på hur man 
ska kunna klippa bort sju 
rader från ledaren så att den 
går in i en spalt. Finn letar i 

bildarkivet efter illustration 
till fritidshemsartikeln. 

Kl. 22.00: Ett par av 
sidorna är färdiga. Finn skri
ver ut mötesnotiser. Monica 
drar linjer mellan spalterna 
på sid 3. Lars korrekturlä
ser skolartikeln. 

Kl 23.15: Tidningen är 
klar. En sista koll, inga 
alltför grova missar. Redak
tionsmedlemmarna cyklar 
hemåt. 

Torsdag 
Förmiddag: Tryckningen sker 
på ABF :s tryckeri. De upp
klistrade papperssidorna görs 
till tryckplåtar. Och sen bör
jar pressarna gå. l 000 ex 
trycks av varje nummer. 

Eftermiddag: Tidningarna 
hämtas till VPK-lokalen på 
Bredgatan. Där viks de tryck
ta bladen, och sedan adresse
ras de i en adresseringsma
skin. Det tar ett par timmar 
innan alla tidningarna är vikta 
och alla 700 prenumeranter
na fått sin adress påtryckt 
sitt Veckoblad. Därefter läm
nas tidningarna till posten. 

Fredag 
Ett nytt Veckoblad bärs ut 
till prenumeranterna, men i 
VB-redaktionen har man re
dan börjat tänka på nästa 
nummer. .. 

===-Ut ur anonymiteten====== 
Veckobladet upplevs nog av 
mänga som en ganska ano
nym produkt. Artiklarna är 
sällan undertecknade, och vi 
håller oss inte med några 
stjärnreportrar eller chefre
daktörer som kan vara VB:s 
ansikte utåt. Vi som jobbar 
med Veckobladet är inga 
proffsjournalister, utan vanli
ga VPK-medlemmar som gör 
tidningen på vår fritid och 
oavlönat. 

Men varför inte för en 
gångs skull bryta anonymi
teten. Ni som undrar vilka 
det egentligen är som gör 
Veckobladet - här har ni 
oss: 

Eva Almqvist, 25,jobbar som 
skolkurator i Malmö och är 
aktiv i VPK Lunds socialar
betargrupp. 

Lars Borgström, 32, tvåbarns
pappa (Sara och Erik), kemist 
på läkemedelsföretaget Ferro
san i Malmö, där han också 
är sekreterare i den lokala 
fackklubben. 
Finn Hagberg, 44, bibliote
karie på Norra Fäladen-fili
alen, en av dem som håller i 
träffpunkt Marx, även lång
distanslöpare i Oldboysklas-

sen (sprang Marathon nu 
helgen). 
Jan Hinderson. 29, enbarns
pappa (Jon), förskollärare, 
jobbar på daghemmet Mun
spelet. 
Sven-Hugo Mattsson , 36, 
brevbärare på Lund l, VPK
suppleant i kommunfullmäk
tige, aktiv i Nicaraguakom
mitten och revisor i det lo
kala facket. Sven-Hugo har 
hand om VB :s ekonomi och 
sköter prenumerantregistret. 
Monica Nymark, 30, postil
jon. Cyklar gärna på fritiden. 
Är VB :s ansvarige utgivare, 
och tillsammans med Lars 
Borgström en av dem som 
startade Veckobladet för 
snart 6 år och drygt 200 
nummer sen. 

Redaktionen kommer 
glädjande nog att utökas 
med tre nya medlemmar i 
höst. 

Sist, men inte minst, har 
vi våra tecknare. 
Inger Stenlund 33 enbarns
mor. Är rekla~tecknare och 
jobbar för närvarande som 
fritidspedagog på biblioteket. 
.f..-G Mann, 30, tvåbarnsfar. 
Ar huvudsakligen verksam 
som konstnär, men jobbar 
också på dagskolan på KV 
i Lund. 

Detta är alltså de som ut
gör Veckobladets redaktion 
(det finns plats för flera!). 
Men det finns också personer 
utanför redaktionen som bid
rar med material. Ett par av 
de flitigaste är signaturerna 
"Grr" och "Lucifer". Grr är 
kåsören, som vällustigt hug
ger tänderna i feta kommu
nalrådsbakar. Lucifer är den 
kommunale rapportören som 
ur det träigaste nämndproto
koll kan mejsla fram både de 
politiska och humoristiska 
poängerna. 
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ljugarbänken 
Vi frågar kommunal- och op
positionsråden om hur de ser 
på initiativet att ordna den 
stora höstfesten på S :t Hans 
backar. 

- Jag föredrar nog ändå Lions 
lite mer intima tillställningar. 

~, 

~ 
Nils Arne Andersson (c) 

- Om det kan minska de soci
ala spänningarna på Norra 
Fäladen är jag beredd att ge 
ett passivt stöd åt den här 
historien. 

~'· 
J~i 

Sverker Oredsson (fp) 
- Inte går det upp mot den 
traditionella studentkarneva
len, men visst är det bra att 
VPK tar ett festansvar som 
inte tär på kommunens kassa. 

(s) 
-Ja det bara att bita i det 
sura äpplet ... det här initiati
vet borde den mer reformis
tiska delen av arbetarrörelsen 
ha tagit! 

lUrger Rehn (s) 

- Vi gamla lundabor behö
ver lite festligheter nu när 
höstens mörker närmar sig. 
Blir det månne något ben
sprat tel från Sjöbotöserna? 

Varje år ordnas det pion
järläger i olika länder. Det 
finns ett läger i Sverige och 
ett nordiskt. som är i olika 
nordiska läntler varje år. Dit 
kommer bara barn från Nor
den. 

Dessutom ordnas läger i de 
flesta europeiska socialistiska 
länder t.ex . i Ungern , Sov
jet, Bulgarien och DDR. 

Till lägren inbjuds pionjä
rer från alla världens hörn. 
Man träffas och lär sig om 
varandras länder och organi
sationer. Man lär sig sånger 
lekar · och mycket , mycket 
mer. På kvällarna är det ofta 
konserter, dis c o eller läger
bål. 

På dagarna är man med 
sina kompisar från andra 
länder. Det ordnas också 
utflykter och naturstigar. 

De större lägren är inde
lade i olika mindre delläger. 

Läget efter 
branden? 
- Och hur är läget två veckor 
efter brandattentatet, Gunnar 
Sandin i VPKs styrelse? 

- Under kontroll men job
bigt. Vi är fortfarande hop
trängda med KU i två små 
rum, där är stökigt, och så 
luktar man som en rökt sill 
efter ett par timmars vistel
se på lokalen. 

- Ingen ersättningslokal, 
trots uppvaktningen? 

- Kommunledningen har 
nog mer av god vilja är lämp
liga lokaler. F as t nu väljer vi 
snart mellan ett par alterna
tiv. Tre månader cirka får KU 
och vi stanna borta medan de 
snyggar upp på Bredgatan. 

- Flyttning snart, trots 
allt. Då behövs det väl hjälp? 

- Ja! 
- Och gärningsmännen? 
- Är på fri fot ännu , trots 

att polisen faktiskt tycks ha 
ansträngt sej denna gången. 
Men attentaten mot vänstern 
fortsätter. Både Bokcafet och 
Oktober har fått rutor krossa
de igen. 

UTGIVARKORSBAND 
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I varje delläger bor c :a fem 
olika länder. 

Vi tycker att det är top
pen med läger! ~an f_!lr 
massor med komp1sar. fran 
andra länder och mmnen 
som aldrig försvinner. 

Maria och Rafaela 

Pionjärverksamhet 
I början av september st~r
tar vi på nytt med plOnJar
verksamheten. 

Vi tänkte börja med att 
planera vad vi ska göra un
der hösten och åka på ett 
veck os! u tsläger ganska snart . 
Bli pionjär! Alla barn mellan 
7 och 16 år kan vara med. 
Bli pionjärledare, d~t ~.ehövs 
fler vuxna om p1on]arerna 
ska kunna göra vettiga och 
roliga saker! 
Ring till Birgitta Bommarco, 
te!: 145185 , Lena F renn
mark 148341 , Maud Hell 
13 2041 eller Pär Egevad 
116699 så får du veta mera! 

Festdikt 

Under höstfesten ska vi också 
kunna lyssna på poesi, kanske 
kommer Karin att läsa denna 
dikt: 

Visst minns du dansen 
i det höga gräset 
på den gröna ängen? 
Där rör sig de dansande 
mot varandra från varandra 
omgivna av ett milt 
ljummigt töcken i dis 
Där bildar alla 
olika lyckliga konstellationer 
så komplikationsfritt 
så åldersbefriat 
så könlöst 
där svävar sinnligheten 
över och emellan 
bäddar in alla 
i ett samförståndets friska 
och ljuvlighetens anda 
Visstminns du festen? 

Karin Lentz 

REDAKTIONSUTSKOTT: 
Finn Hagberg, Jan Hindersson 
och Monica Nymark . 
KONTAKTREDAKTÖR 
för nästa nr, nr 25, är Finn 
Hagberg, tel 129098. 

Cykeln i rännsten 
Varför parkerar Lundaborna 
sina cyklar uppe på trottoa
ren?! I min hemstad brukar 
man alltid ställa cykeln i 
rännstenen. Den som där 
ställde sin cykel uppe på 
trottoaren skulle bli betrak
tad som en idiot som var 
1vagen för fotgängare och 
barnvagnar. Och det är ett 
~lt rättvist omdöme. Sär
skilt i en stad som Lund 
med alla dessa smala trot
toarer. Men, kanske n~gon 
invänder, ställer man cykeln 
i rännstenen är man ju ivägen 
för parkerade bilar. Just det! 

cyklist - jornenvisstf 

VPK IF KORPFOTBOLL 
Lag 1: match mot Theanders, 
fred. 29/8 kl. 17.30 Kloster
gården 1, mot l ntersport m§nd . 
1/9 kl. 18.30, Klostergården 2. 
Lag 2: mot Sparbanken fred. 
29/8 kl. 18.30 Råby 1, mot 
Lasarettet 1, torsd. 4/9 kl. 19.15 
Råby 1. 
BLASORKESTERN 
Lörd. 30/8 kl. 12.30 samling pä 
s :t Hans backar för repetition 
in f ö r framträdande kl. 14. Re
petoar: se utskick. 
APPELLMÖTE 
Pä Mårtenstorget lörd. 30/8 pä 
förmiddagen , inför höstfesten. 
HÖSTFEST 
P ä S :t Hans backar lördag 14-01, 
söndag 13-22. 
HÖSTFESTKAKOR 
Glöm inte att baka inför höstfes· 
ten . Lämna till serveringen under 
lördag. 
SERVERINGEN 
Alla som ingår i serveringen 
träffas på S :t Hans backar pä 
fred. 29/8 kl. 19.00. 
AFGANISTANSEMINARIUM 
Lördag den 6/9 kl. 13.00 på 
stadsbiblioteket, studiecirkelrum. 
1 nieder gör C-J Charpentiar och 
VPK :s internationella sekreterare 
Bo Hammar. 
Arrangörer är VP K Skånes och 
VPK Lunds internati onella ut
skott. 
VPK:S SANGGRUPP 
Träning sönd. 7/9 kl. 19.00 hos 
F in n, L :a ·Gräbrödersg. 2 B inför 
Barsebäcksmarschen 13/9. 
LOPPMARKNAD .. 
Än är det inte försent att lamna 
bidrag till Höstfestens loppmark
nad Ring Kent Nilsson, 151338, 
alle~ Lena Frennmark, 148341, 
eller lämna in bidragen under 
fredagen på VPK-Iokalen Bred!!. 
2 8. Du kan ocksä lämna 1n 
loppisgrejer direkt till loppmark
nadsständet på festen. 
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