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Torsdagen den 18 juni. 

Höstfesten den 4, 5 och 6 september: 
Artister, dans, tivoli, Folkets salong 

-Inte en gång till! 
- Hälsovårdsnämnden klagade på att vi inte hade tillgång till rinnande vatten. Ha! Ha! 
-Vi måste syssla med politik i stället för att bli festarrangörer. 
-Det här är praktiskt politiskt arbete. 
-Allting flöt ju. . . ~ 
-Vi har inte råd med en sådan ekonomisk smäll till. 
-Ekonomin får inte ställas över politiken. 

VPK Lunds årsmöte i våras. Man 
diskuterade om partiet i Lund 
skulle ordna en ny höstfest eller 
inte. Såren efter den första var 
inte läkta ansåg en del, medan 
andra mer tog fasta på entusias
men och det storslagna i tankeu 
på DEN STORA FOLKFESTEN. 
Mötet bestämde att ordna en ny 
fest i höst och det skall det bli. 
På samma årsmöte tog man också 
ett beslut om att festen skulle gå 
med vinst (ett exempel på hur po
litiken ibland är överordnad verk
ligheten), och sedan drygt en 
månad jobbar en Höstfestkommit
te med att fOrbereda det hela. 

VB träffade Veckobladets re
presentant i kommitte'n, Lars 
Borgström. 

-Det viktiga med festen är 
inte att dra in en massa pengar 
till VPK Lund, förra årets fest 
gick 30.000 kr back, utan vi vill 
ordna en fest fcir alla lundabor. 
Vi vill ordna en fest som ingen 

annan i Lund har resurser att 
ordna. En fest där det kommer 
att finnas artister och aktiviteter 
och förlustelser för alla åldrar. 
Vi vill ordna en fest med kvali
te', där man inte skall behöva 
känna sig lurad. Vår målsättning 
.ir att festen skall gå ihop. Blir det 
något överskott så kommer det 
huvudsakligen gå till att trygga 
utgivningen av Veckobladet, som 
kostar VPK Lund stora belopp 
varje år som du vet. 

Folkets park 
-En tanke bakom höstfesten 

är att låta den cirkulera i Lund, 
och i är tänkte vi förlägga den till 
Folkets Park-området. På det 
sättet kan vi dra nytta av Folkets 
Park-huset med kafe, toaletter 
och annat, men och det är ett 
viktigt men, höstfesten är en 
utomhusfest och det skall rätt 
dåligt väder till för att vi skall 
dra oss in i Folkets Park-huset. 

Lammasado 
-De som var på förra höst

festen kommer att känna igen 
sig tror jag. Mycket av arrange
mangen då kommer igen i är . 
Tivoli (även i är tänker vi sortera 
bort den sydafrikanska frukten ur 
vinstlistan), artisttält (i år tänkte 
vi att barnartisterna · skulle vara i 
det stora artisttältet på eftermid
dagarna. Tänk vilken stämning det 
blir när vi fyller hela det tältet 
med barn), dragkamp, dans till ett 
~tal band, lammasado (med ännu 
fler lamm i år) ... 

Folkets Salong 
-Men vi har också en massa 

nya ideer i är. Vi hade tänkt att 
öppna en Folkets Salong. Inne i 
Folkets Park-huset vill vi ordna 
en öppen media-salong. Där skulle 
alla fritt fä ställa u t sina tavlor, 
sina dikter, sina skulpturer, sin 
musik . . . Det hela är rätt opre
tentiöst tänkt. Man tar med sig 
det man vill visa upp till höstfes-

ten och ställer ut det rätt upp 
och ner. Vill man sälja något av 
sina alster går det väl också för 
sig. 

Det här kan ju fungera som 
en inbjudan till alla intresserade. 

Politisk kabare 
-Och politisk kabare skall det 

bli. En riktig kabare om den loka
la politiken i Lund. Det är nästan 
bara alltför lätt att skriva en kaba
re om man tänker på Ryde, Ored
sson och en gammallundabor som 
Birger Rehn. För att inte tala om 
Nils-Arne Andersson (men han 
kanske är för tråkig). Det skall 
bli en kabare som aldrig sett sin 
like i Lund. 

4, 5 och 6 september 
När? 

-Festen börjar redan på fre
dagskvällen den 4 september och 
häller på lördagen hela dagen och 
kvällen och slutar vid 18-tiden på 
söndagen. Alltså första hösthel
gen, första helgen i september. 
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Thetimes they are a'changin' 
Allting förändras. Men det for
ändras, och framför allt inte till 
det bättre av sig själv. 

A t t avhända sig dådkraft till 
andra, att avsvärja sig kunskap 
och engagemang innebär att läm
na fältet fritt åt den »förändring
ens vind» som med isande kyla 
blåser från datateknokraternas 
och kärnkraftsapologeternas kon
ferenshallar , från de sociala ned
rustarnas kanslier och de militära 
uppru starnas bunkrar. Att finna 
sig i att 4-500 000 forskare arbe
tar med att utveckla nya medel 
att döda människor med, trots att 
atomvapnen redan har en spräng
kraft motsvarande 3 ton trotyl 
per man, kvinna och barn på det
ta klot. 

3 ton trotyl för var och en av 
oss, som kan utlösas av någon in
telligent galning - kan man leva 
med en sådan insikt? Nej, som 
världen ser ut idag kan man inte 
.i varje ögonblick vara medveten 
om dess elände. Man kan däremot 
bibehålla och fördjupa kontakten 
med verkligheten om denna insikt 
paras med en anna, en djupare be
fruktande insik t, nämligen att 
världen kan bli annorlunda och 
att denna möjlighet rentav är det 
väsentliga i »verklighetero>. I för
längningen av denna insikt ligger 
deltagandet i ett kollektivt för 
ändringsarbete - t. ex. i den växan
de fredsrörelsen eller i fredsmar· 
schen Lund-Paris. Men en sådan 
hoppfullhet får inte exploateras 
till desillusionering eller överdri
vas t ill blind till tro till omedelbara 
resultat - det finns goda tecken på 
att högervindarna i Europa ebbat 
ut (»vår· .. regeringskris och dåliga 
opinionssiffror för borgarna, Mit
terrands valseger i Frankrike, den 
alltmer utbredda och militanta 
oppositionen mot Thatcher i Stor
Britannien o s v) men det finns 
hotfulla moln, främst söderut 
med de överhängande riskerna för 
militärkupper i Spanien och Grek
land och den ännu inte konsolide
rade situationen i Polen. Marchais 
uttalanden kan vara en signal till 
en avgörande ny orientering av ett 
av Västeuropas största kommu
nistpartier, men det kan också va
ra ren .opportunism - d~ta kow
mer "' ! .. avgöras i de redan intensi
va debatterna inom PCF . 

Men det är inte tillräckligt i sig 
att förena teoretiska kun skaper 
och prakt iska politiska fårdigheter 
i förändringsarbetet; för att det 
just skall vara ett förändringsarbe
te krävs att målet ständigt mani
festeras, att riktningsangivelsen 
magnetiserar varje del av det, hur 
futtig den än må vara. Detta inne
bär att målen måste vara överord
nade medlen, men givetvis inte att 
vi ska inta den moralistiske eller 
akademiske puristens attityd: att 
inbilla sig att man kan ta itu med 
smutsig"verklighet utan att skita 
ned händerna, och retirera till en 
abstrakt människokärlek (utan att 
kunna älska en enda människa) el
ler till elfenbenstornet . Inte bara 
teoretiska kunskaper och prak tis
ka fårdigheter måste utvecklas 
kollektivt, utan också inställning
en till världen måste bearbetas -
här om någonstans visar sig de 
»privata lösningarna» vara just inga 
lö sningar alls. Eftertanke över vad 
vi håller på med , bearbetning av 

»privata lösningarna» vara just inga 
lösningar alls. Eftertanke över vad 
vi håller på m ed, bearbetning av 
grundläggande attityder kan vara 
på sin plats nu under sommaren 
på vandringen i Skottland , på 
vpks sommarläger i juli, blåsorkes
terns efter midsommar och annor
städes. - En viss melankoli inför 
det gamla sköna som kanske oå
terkalleligen sopas bort , en vi ss 
pessimism vad gäller små organisa
tioners möjligheter att påverka 
och en stor rädsla för de faror 
som hotar är befogade . Men håg
löshet, svartsyn och destruktivitet 
motsvarar inte världens möjlighe
ter utan bara individens egen fan
tasilö shet, oförmåga och destruk
tivitet. Likaså kan flåshurtig opti
mism. och ihålig präktighet snabbt 
slå över till missmod och förtviv
lan, just därför att de inte är för
ankrade i verkligheten utan av feg
het blundar för den. l stället be
hövs en annan slags optimism, en 
verklighetsförbunden, militant op-
timism. 
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Styre sen 

Linje 2 
- i verkligheten 

Kraftbolagens el-rea börjar nu 
alltmer slå rot och vinna 
framgång. Då främst bland 
villaägare som tror sig kunna 
pressa ner sina uppvärmnings
kostnader genom att övergå 
till el-uppvärmning Nu är 
detta emellertid en mycket 
kortsiktig ekonomisk beräk
ning. På längre sikt sett ut
faller den ekonomiska beräk
ningen till fjärrvärmens för
del , oavsett om det nu gäller 
direkt eller vattenburen el
uppvärmning. 

Men kraftbolagen har sin taktik. 
Det gäller att knyta upp så många 
som möjligt för en hög elanvänd
ning för att därigenom motivera 
elförbrukningen och därmed 
kärnkraftsbehovet. Genom till
fälliga rea-erbjudanden tror man 
sig kunna locka villaägarna att 
byta ut sina oljepannor mot el
pannor istället för att övergå till 
fjärrvärme. Kraftbolagen lyckas 
också fånga en del i sina nät. Krav 
från villaägare att få installera 
elvärme ökar ständigt . 

Vattenburen elvärme 
Tyvärr faller också en del kom
munala instanser för detta tryck. 
Nu senast har styrelsen för 
Tekniska Verken i Lund gett till
stånd för två mindre villaområ
den att installera vattenburen el
värme. Det gäller ett villaområde 
på Mårtens Fälad och ett på 
Galjevången. Två områden som 
ligger i snar ans! u tning till be
fintligt eller planerat fj~ärme 
nät. Således inga för fjärrvärme
nätet »isolerade» områden. 
När kravet framfOrdes i styrelsen 
för Lunds Tekniska Verk var 
det enbart vpk:s representant som 
satte sig emot detta. Man måste 
fråga sig var alla löften från folk
omröstningens tid har tagit vägen? 

Daghen1sförestandarna protesterar 
mot nedskärningarna: »K val i te ten 
p ä barnotnsorgen sju nk er.» 

"Vzä Sociala Centralnämndens 
sammanträde förelåg en skrivelse 
från föreståndarna vid fyrtiotre 
(43) aaghem. I skrivelsen protes
terade föreståndarna mot kvali
tetsförsämringarna. Detta är en 
fullständigt unik händelse. Före
ståndarna har det direkta ansvaret 
för verksamheten, och de uttryck
er nu samlat sin oro för framtiden 
och sin protest mot borgarnas 
politik. Likväl var den borgerliga 
majoriteten inte beredd att disku
tera föreståndarnas skrivelse. De 
nöjde sig med att lägga den okom
menterad till handlingarna. På en 
direkt fråga om skrivelsen över 
huvud taget rörde dem i ryggen, 
svarade, efter en tyst paus, en 
ledamot: ''Jo". Så behandlas pro· 
tester från de anställda!" 

Ovanstående är ett citat ur 
VPK : s reservation mot den bud
get som Sociala Centralnämndens 
majoritet nu antagit. I VB har vi 
tidigare rapporterat om borgarnas 
"sparförslag"' som bl a innebär 
minskad personaltäthet i syskon
grupperna och fler barn i små
barnsgrupperna. Dessa förslag har 
nu alltså godkännts av Sociala 
Centralnämndens borgerliga majo
ritet. 

På samma möte antogs också 
ett "förslag till Barnomsorgsplan 

1982-86". Även denna präglas av 
de borgerliga ambitionerna: fort
satt låg utbyggnadstakt av daghem 
och fritidshem, förskjutning av 
tyngdpunkten från daghem till 
familjedaghem och familjedag
grupper (s k trebarnsystem), samt 
kvalitetsförsämringar. 

I sina reservationer för de båda 
oppositionspartierna, VPK och 
SAP, fram krav på en ökad ut
byggnadstakt. De vill till skillnad 
från borgarna främst satsa på 
daghem och fritidshem, så att 
fördelningen vid planperiodens 
slut ska vara 75% av platserna i 
dessa omsorgsplaner, och 25% i 
familjeomsorg - enligt det borger
liga förslaget blir över hälften av 
utbyggnaden i familjedaghem/fa
miljedaggrupp. 

VPK-reservanterna pekar på 
nödvändigheten av en annan kost
nadsfördelning när det gäller barn
omsorgen, så att staten står för en 
större del av kostnaderna för ut
byggnaden. Men nu går utveck
lingen åt det motsatta hållet. Det 
nya statsbidragssystemet innebär 
att kommunen får ta en större del 
av kostnaderna, och detta gör att 
man kan misstänka att inte ens 
den nu planerade blygsamma ut
byggnaden kommer att förverk 
ligas. 

I Lund gick ca 300 personer ut en vanlig torsdagskväll för 
att protestera mot förtrycket i El Salvador (11 /6). 



Framtids- och 
Miljöpartiet 

Från Staffan Bengtsson och 
Anders Lindeberg (medl i 
AFM) har inkommit nedan
stående kommunike, som vi 
publicerar i något förkortat 
skick. 

l ·Lund liksom i många andra 
kommuner i Sverige växer det nu 
fram lokalgrupper till Aktions
gruppen för ett framtids- och Mil
jöparti(AFM).Efter ett opinions
möte den 27 april på stadsbiblio
teket under medverkan av bl a Per 
Gahrton strömmade nya med
lemmar till i Lund. Två medlems
möten har därefter hållits den 25 
maj och den 15 juni. Vid det sist
nämnda mötet bildades form ellt 
en lokalgrupp av AFM i Lund. Lo
kalgruppen liksom hela AFM skall 
i första hand verka fram till den 
19 · 20 sept i år då själva rikspar
tiet skall bildas och namnges vid 
det partibildande mötet som tro
ligen skall äga rum i Arboga. 

Lokalgruppen i Lund har för 
samordningsuppgifter valt en ar
betsgrupp på 10 personer samt ut
sett ansvariga för olika grupper 
som. skall arbeta med lokalpoli
tik mom en mängd olika samhälls
områden. 

Kontakter skall tas med olika 
redan verksamma, alternativ- och 
opinionsgrupper i Lund för att få 
uppslag till en alternativ kommu
nalpolitik. 

Det kommande rikspartiet, som 
skall ställa upp i valet 1982 på al
la nivåer, avser att arbeta med frå
gor över hela det politiska fältet 
och alltså inte bara driva rena 
»!lliljöfrågoo>.Det preliminära par
tJP.rogrammet som just i dagarna 
håller på att sammanställas skall 
nu i sommar u t på rem is s till alla 
AF~ s medlemmar i Sverige och 
slu tl~gen fastställas på det parti
bilgande mötet den 19 • 20 sept. 

Tills dess har alla medlemmar i 
AFM enats om att, fristående från 
blockbindningar och obundet av 
det traditionella höger-vänster· 
mönstret, arbeta för följande 
grundprinciper: 
- Människors själsliga och kropp
sliga hälsa och naturens balans 
sätts före materiell tillväxt, 
- Kärnkraften mäste avvecklas 
och uranbrytningen stoppas, 
- Sträng hushållning och ome
delbar satsning på alternativa 
källor måste prägla energiför
sötjningen, 
- Ekonomisk och politisk makt
koncentration hejdas, ansvar och 
inflytande spridas, , svenska och 
multinationella storföretags makt 
motarbetas, 
- Lokal självförvaltning, decent
ralisering och småskalighet efter
strävas, 
- Självverksamhet och personligt 
ansvar sätts framför överdriven 
detaljreglering och ansvällning av 
offentlig och privat byråkrati, 
- Jämstålldhet mellan kvinnor 
och män, social och ekonomisk 
utjämning samt lika rätt obero
ende av nationell och kuturen 
bakgrund skall genomföras, 
- Meningsfull t arbet'e fOr alla 
måste eftersträvas, all u t slagning 
motarbetas, 
-Energi, råvaror, spekulation och 
överflödskonsumtiop beskattas 
högre än produktiv verksamhet, 
- Politiskt arbete bör uppfattas 
som ett fortroendeuppdrag och 
inte som livstidsyrke. 
Kontaktperson i Lund är Ann· 
Marie Westman. 

Fredsrörelse på marsch -
Norden kärnvapenfri zon 
Kampanjen för en kärnvapenfri zon i Norden startade i maj en 
namninsamling med följande krav riktade till Sveriges regering 
och rikseJ ag: 
- att tillsammans med övriga nordiska länder förbinda sig att 

kärnvapen inte stationeras inom zonen. Ej heller att zonen i 
ett akut krisläge skall kunna utnyttjas för kärnvapenkrig
föring. 
att verka för att kärnvapenmakterna garanterar att inte an
vända kärnvapen mot länderna inom zonen. 
att verka för att ett internationellt kontrollorgan inrättas 
med uppgift att kontrollera att zonen respekteras. 
att upprättandet av zonen blir ett led i en säkerhetspolitik 
där nedrustnings- och avspänningsarbetet sätts i främsta 
rummet. 

VB har med anledning av kampan
jen intervjuat Brita Carlsson, ord 
förande i Svenska Freds- och skil
jedomsföreningen här i Lund. 

-Vilka organisationer står ba
kom kampanjen här i Lund? 

- Det är Svenska Freds· och 
Skiljedomsföreningen, Fredskom
mitten, Kvinnor för fred och 
frihet (IKFF) , Svenska Kvinnors 
Vänsterförbund , Folkkampanjen 
mot kärnkraft , Kampanjen för ett 
kärnvapenfritt Europa och Krist
na fredsrörelsen. 

Vad gäller de politiska· parti
erna så inbjöd vi för en tid sedan 
dessa för att informera om vårt 
arbete. Sap , Fpu, KU, VPK och 
APK ställde upp på mötet , men 
själva namninsamlingsarbetet är 
det tydligen bara VPK och KU 
som deltar mera aktivt. Vi hoppas 
få med de andra också. Direkt 
negativa verkar endast MUF vara. 
De motiverar sitt avståndstagande 
i ett brev med att de "inte har för 
vana att gå med i tåg som arran
geras av naiva pacifistextremis
ter." Från det hållet verkar vi 
inte ha något starkare stöd. 

För övrigt möter vi starkt 
gensvar hos människor. 4000 
lundabor har redan ställt sig 
bakom kraven, och vatje lördag 
framöver kommer vi att finnas 
på Mårtenstorget med våra listor. 

Namninsamlingen är bara en 
av många aktiviteter i kampanjen. 
I fredsmarschen som startar nu på 
söndag från stortorget demonstre
rar man ju också för Norden -
kärnvapenfri zon, och när skolor
na böljar i höst planeras en musik
festival för ungdom "Rock för 
freden" här i Lund. 

Liksom förra året kommer ett 
fackeltåg för fred att ordnas den 
12 december. Samma dag avslutas 
namninsamlingen. Vid det laget 
bör snart varenda lundabo ha 
nåtts av våra listor. 

-Nyligen tog man ett beslut i 
riksdagen att stödja kampanjen. 
Innebär inte det att man i prak
tiken uppnått det första av de 
krav ni ställer? 

-Nej, långtifrån. Riksdagens 
beslut var en typiskt vag kompro
missprodukt. Det beslöts att man 
skulle utreda möjligheterna att 

' skapa en kärnvapenfri zon i Nor
den. Att tillsätta utredningar bru
kar ju ofta vara en bra metod att 
lugna opinionen ett tag och att 
skjuta upp problemet till en oviss 
framtid. 

Positivt, tycker jag, är emeller
tid att alla partierna ställde sig 
bakom beslutet, alltså även mo
deraterna. 

-Hur har fredsrörelsen egent
ligen tänkt sig att kraven på en 
'dirnvapenfr.! zon skall kunna för-

verkligas? Ar inte risken att hela 
Norden är ute och marscherar 
utan att det berör herrar Reagan 
och Brezjnev särskilt mycket? 

- Att skapa en verkligt stark 
opinion för fred och nedrust
·ning tror jag är den enda vägen. 
Målet måste vara att skapa denna 
opinion i hela Europa och i andra 
delar av världen. 

I Västtyskland gick regeringen 
nyligen emot NATO : s önskemål 
när det gällde höjningar av för
svarsanslagen. Antagligen berodde 
detta på den ökande opinionen 
mot kapprustningen. Ett litet , 
men konkret resultat av freds
rörelsens arbete. 

- Ett problem för folkkampan
jen mot kärnkraft var att man 
hade det svårt att få med LO
grupperna. Löper ni inte samma 
risk när det gäller fredsarbetet? 

- Det är svårt att få facket att 
gå utanför sina traditionella ar
betsområden, men när det gäller 
fredsrörelsen tycker jag att man 
redan kommit en bra bit på väg. 
När arbetarrörelsens nordiska 
samarbetskommitte hade sam
manträde i Bommersvik i maj 
uttalade detta möte sitt stöd till 
arbetet för en kärnvapenfri zon i 
Norden. Metall har på sin kon
gress beslutat att förbundet skall 
ta initiativ till en internationell 
facklig kongress om fred och ned
rustning. Detta måste ju ses som 
ett starkt stöd från fackligt håll 
fOr fredsarbetet. 

- Brukar ni inte möta syssel
sättningsargument från fackligt 
håll mot fredsarbetet? Vapenindu
strin sysselsätter ju trots allt en 
del rhänniskor. 

- Det händer, men denna myt 
om att vapenindustrin skulle vara 
sysselsättningsskapande försöker 
vi verkligen ta kål på. Om samma 
mängd kapital som idag används 
inom vapenindustri skulle inves
teras i någon nyttig, produktiv 
sektor skuile betydligt fler arbets
tillfållen skapas. 

-Fredsmarschen är det som 
närmast stundar i kampanjen. Har 
Du något att säga inför denna 
marsch? 

- Först och främst vill jag 
uppmana alla som kan att ställa 
upp. Vi startar kl. 7.30 från stor
torget på söndag. Framme i 
Malmö tar vi båten till Tuborg för· 
att slutligen delta i arrangemangen 
i Valbyparken i Köpenhamn. En 
del av deltagarna stannar kanske i 
Malmö. I slottsparken blir det ser
vering, underhållning och barn
aktiviteter. 

Möt alltså upp 7.30 på stor
torget nu på söndag! 

- Varje lördag reser sig den här 
imponerande ställningen över 
Mårtenstorget. 3000 namn står 
pilen på nu - hur högt kommer 
aen att nå? Det beror bl a på dig! 
Namnlistor kan hämtas på Mår
tenstorget. och där kan man också 
lämna in listor med namn på - mer 
eller mindre fulltecknade. 

.........••.....••••••.. .••• 

Kontaktperson för »Stora Freds
marschem>: Eva Lindsted t 

c/o Fia Gerani 
Nybrogatan 12 
114 39 Stockholm 
tfn 08/62 56 72 el. 

08/63 74 89 
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Nu trillade vi dit igen Tankar inför 
fredsmarschen 

Vykort från Stockholm 
Hej VB! Inget går ju upp mot 
Lund, men så här på försommaren 
är Södennalm inte så tokigt. I den 
här stadsdelen hade, vpk i förra va
let lika många röster som i Norr
botten, vilket påpekats av Sven E 
Olsson, f d lundasociolog. 

I torsdags var det Salvadorde
monstration. Samlingen på Plat
tan stördes av ett skränande gäng 
nykläckta studenter, fast de mob
bades svårt av den legendariske 
student- och kungaskändaren Klas 
Hellborg, som gamla lundabor all
tid minns med rörelse. Rörande 
var det också att se hur en av vit
mössorna bröt sig ur det skrålande 
gänget och ställde upp under en 
av de röda banderollerna. Det var 
ungefär som i Wigforss memoarer. 

Ser i skånetidningarna att bor
garna hetsar om utomparlamenta
riska aktioner. Det påminner om 
Kontaktkonferensen 1969, då 
trycket också var starkt efteråt. 
På vänsterns utvärderingsmöte ef
teråt var stämningen tveksam tills 
Göran Therbom, en annan lunda
sociolog, steg upp och sa: »Här har 
vi gått och ropat 'Krossa kapitalis
men!' hundratals gånger, och ändå 
är somliga kamrater knäckta över 
att de råkat säga bu åt en enskild 
kapitalist .» Så stå på er. 

Grr 

Kommunen ska äntligen få si
na affischtavlor för förenings
information, som vpk motio
nerade om redan 1975. Just 
det, FÅ, var det! Reklambo
lagen betalar dem! I gengäld 
kommer reklambolagen att få 
flerdubbla affischeringen på 
gator och torg, detta som en 
vänlig gest från Gatu- och tra
fiknämndens borgerliga majo
ritet . Detta hände vid nämn
dens senaste sammanträde i 
måndags. 

Visserligen får kommunen in
komster av detta. Hela 50 000 kr 
per år kommer reklambolagen att 
betala till kommunen. Men vi vet 
alla, att reklambolagen inte är 
några välgörenhetsinrättningar 
som skänker pengar till nödlidan
de kommuner. Deras kostnader 
betalas av varuproducenterna, och 
deras marknadsföringskostnader 
betalas av .. .... ja just det, käre läsa-

Ny Bokcare
katalog 

Bokcafet i Lund är åter i färd 
med att utarbeta en katalog 
som enligt planerna skall 
komma ut i höst. Katalogen 

-------------.akommer främst att vara inrik
tad på facklitteratur och be
räknas innehålla över 8 000 
titlar. 

S Oredsson 
struntar i 
Östra Torn 

På onsdagens fullmäktigesamman
träde besvarade Sverker Oredsson 
äntligen vpks interpellation om 
serviceutbudet på Östra Tom. Be
svarade är kanske litet mycket 
sagt. På den första frågan, om hur 
J.c,ommunen tänker agera får att 
Ostra Torn ska få en rimlig ser
vice, svarade han inte alls, utan 
tycker bara att sociala central
nämnden och skolstyrelsen har 
bedrivit ett »ambitiöst budgetar
bete» i sin iver att stryka bort sko
lor, daghem och fritidshem . Kom
munen tänker alltså inte agera i 
frågan. På den andra frågan, om 
kommunen har kontaktat lands
tinget för att lösa frågan om upp
förandet av ett servicehus på Öst
ra Tom innehållande bl a butik , 
fritidshem och öppen förskola, 
svarar Sverker Oredsson att han 
har haft kontakt med landstinget. 
Vad som har diskuterats talar han 
inte om. Kontentan av svaret är 
alltså nonchalans från kommun
ledningen när det gäller service till 
de svaga grupperna, barnfamiljer
na och hyresgästerna. Som van
ligt. 

Ambitionen är att ge en i det när· 
maste fullständig bild av tillgäng· 
lig samhällskrititisk facklitteratur. 
Då den samhällskritiska. litteratu
ren oftast relaterar sig till andra 
intelektuella ideströmningar 
kommer även representativa verk 
llv liberala eller konservativa för
fattare att finnas upptagn• i kata
logen. 

Parallellt med katalogprojektet 
arbetar Bokcafet också med en 
bok om böcker som på lättfatt
lig och begriplig svenska presen
terar den senaste litteraturen i 
olika ämnesområden. »Bokcafets 
första bok om bäcken>, som bo
ken sannolikt kommer att heta, 
kommer att innefatta ett tjugo
tal bidrag från fraHlstående akti
va forskare i Skandinavien . 

Pg 93 38 25-2, 50:
Bockafets projekt fårtjänar att 
stödjas ekonomiskt. Det kan 
man göra genom att redan nu 
sätta in de 50:- (gärna mer säger 
Bokcafet!) på postgirokonto 
93 38 25 - 2 (Kulturföreningen 
Bokcafets vänner) som katalogen 
och boken tillsammans nog kom
mer att kosta. Man får katalogen 
hemskickad så snart den blir far· 
dig. 

re av DIG! Så vad nämnden e
gentligen har besluta t är att pung
slå medborgarna på ytterligare 
.50 000 'årligen för att ge oss lust 
att köpa mer varor av det vi ändå 
inte behöver. Därtill kommer na
turligtvis reklamens rent estetiska 
värden som inte bör underskat
tas ... 

För fullständighetens skull ska 
naturligtvis meddelas att vpk yr
kade på att kommunen direkt och 
utan mellanhänder betalar före
ningstavlorna samt att reklamen 
bibehålls på nuvarande låga nivå. 

Sverige ut ur krisen! Borgarnas 
senaste• recept: Ös på med mera 
reklam! Det är ta mej 17 så att 
man får lust att anmälaGatu-och 
trafiknämndens ordfårande An
ders Nelson(c), som yrkade på o
vanstående smöija, för Allmänna 
Reklamationsnämnden. 

J Panda 

»Inget skoj 
kring julgröten» 
I broschyrer och pamfletter som 
delas ut till blivande mödrar pro
pagerar Landstinget får psyko
profylaxkurser (Man får där bl.a. 
lära sig avslappning och att for
bereda sig inför förlossningen). 
Kurserna är bra. Som blivande 
förälder har man många frågor 
och att träna avslappning till
sammans med en erfaren barn
morska är positivt. 
Landstinget uppmanar de blivan
de mödrarna att anmäla sig i god 
tid och ungefar 2 månader före 
beräknad fårlossning så får man 

· en inbjudan. Dvs om man har pla
nerat sitt barnafödande klokt . Har 
man ställt till det så att man skall 
ha barn i böljan • av hösten blir 
man utan kurs. Under sommar
månaderna ordnar Landstinget 
inga kurser. Sa planera ert barna
födande! Inga septemberbarn! 

Jag anklagar 
anklagar er mina he"ar 
för detta ni gjort 
våra barn 

Blodspår 
våra barns 
på era marmorgolv 
mina herrar 

Förkolnade köttrester 
våra barn 
på era skrivbord 
mina herrar 

· Våra slagord 
motera 
kärnvapenstridsspetsar 
vår livskraft 
mot er förintelse 
mina he"ar 

m 

VB upphör - tillfälligt 
Detta nummer av VB är det sista 
före sommaren. Vi återkommer 
fredagen den 14 augusti med det 
fOrsta höstnumret, och önskar al
la läsare en skön sommar! 

Redaktionen 

Veckans redaktionsutskott utgjor
des av: Lars Bergström, Finn Hag
berg och Olle Teleman. 
Bilder: Jan Hinderson. 

K ontaktredaktör för nästa num
mer (utkommer 14/8)! O lle Tele
man, tfn 12 88 80. 

Bokearet 
S:t Petri Kyrk(lgata 7 

Förbered dig för en regnig sommar! 
Ta en sväng inom Bokcafet innan du 
lämnar stan. 
Vi har säkert mycket i våra hyllor som 
kan passa dej. 
Just nu rea på böcker från Federativs 
Förlag. Dessutom ett urval av böcker till 
sommarnedsatta priser. 

Hemma
Rectangle


