
VE(~Jlf)IIJ .. AI)I~'I, 34 
UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND 

Utkommer fredagar .1981 7:e årg. 

Fredagen den 16:e oktober 1981 

-~~--.!-.. ~~· ... 
~~·' · t.....A 
~ ... .,_ __ . . 

. ~ 
,·~ · 

--~·· 

VAR 
f l N t'-! S 
VARA 

FÖRSVUNNA 
BARN 

ARGENTINA 
Två mormödrar från Argentina var i Lund i onsdags. Maria Isa
bel Mariari och Enrigetta de Carlotte hette de. De tillhör grup
pen av mödrar på Plaza del Mayo i Buenos Aires. Deras barn
barn är försvunna, liksom omkring 800 andra barn i Argentina. 
Mormödr<J.rna framträdde på ett Sedan berättade· de om de oli
möte i Domkyrkans krypta på ka sätt som de för sin kamp på: 
eftermiddagen. Vi var rätt många Kolla upp adoptioner, söka ige
som kommit dit, mest latinameri- nom barnhem efter barn som sak
kaner, men också många svenskar. nar identitet. Ta upp frågan i juri
Mormödrarna talade om de för- diska instanser. Vända sig till 
svunna barnen: myndigheter. Men den argen-
- Ni som lever i ett demokratiskt tinska r:geringell h:U hittills inte 
land har kanske svårt att förstå svarat pa deras ~anvan.delser. 
detta: att barn kan försvinna. -Nt kanner S]alva bast forhållan
Våra barnbarn har kidnappats. de_,na / ert eget land! svarade .de 
Försvunnit efter att polis och mi- P.a fragan o!TI vad VI kunde gora 
litär mördat deras föräldrar. Eller fc>r att stod) a o dem. Men de 
fötts i fängelser eller koncentra- namnde ocksa sadana saker som 
tiansläger och sedan skilts från a~t ospnda upplysnm15 om dessa 
sina föräldrar. Att röva bort barn forhållanden, skm:a till de ostyran
är en de värsta tänkbara över- de l Argentma, paverka var egen 
greppen på de mänskliga rättig- regeru:g att agera. l Lund. fmns 
heterna. Barnen kan ju inte alls det JU dessutom, en. sarskil~ 
försvara sig. sohdantetsgrupp for madrarna pa 

Plaza del Mayo. 

lösnummerpris 1 kr 

HöSTFESTEN: 
viss vinst väntas 
U tvärderingen av årets höstfest 

har börjat. David Edgerton, eko
nomichef för höstfesten, säger: 
»Läget börjar klarna. Vissa räk
ningar har vi inte fått än, t. ex. 
vissa annonsräkningar >Jch räk
ningen från STlM, men uppskatt
ningsvis stannar vi på en vinst på 
ca. 15 .000 kr. Vi höll budgeten 
ganska bra, de flesta program-
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Även den övriga utvärderingen 
av festen framskrider. Man nådde 
år en större publik än på S :t Hans 
backar. Barnaktiviteterna funge
rade bra. Loppmarknaden var 
ständigt fullproppad, chansen att 
göra ett fynd lockar tydligen. Det 
centrala draget i kommentarerna 
från dem som arbetade med höst
festen är, att de anser det själv
klart att det ska bli en fest nästa 
år också. (175 deltog i höstfestar
betet.) 
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E n d el av lotteristånd en gick in
te så bra, men den stora plumpen 
i protokollet är ändå artisttältet, 
som gick med ett stort under
skott. Det är tydligt att artister i 
den klass vi kunde . erbjuda inte 
lockar follc, trots ett inträde som 
låg under vad man får betala för 
artistframträdanden/konserter 
normalt. Vi får diskutera andra e
ventuella former för artistframträ
dandena i fortsättningen: 

Ett citat ur en av rapporterna : 
»Först och främst ett enormt fång 
rosor: Ett imponerande arrange
mang, väl genomtänkt, en uppvis
ning av vad VPK-Lund förmår på 
det området . Uppskattande ord 
har inte saknats.» 

Ränteavdragen 
suger ut 
kommunen 

Vad grubblar dom på? 
Hyresgästföreningen i Södra 

Skåne har låtit genomföra beräk
ningar som visar hur mycket 
Lunds kommun förlorar genom 
det skattebortfall som blir följden 
av småhusägarnas ränteavdrag. 
Om kommunen fullföljer sitt nu
varande bostadsförsörjningspro
gram leder detta till ett ytterligare 
skattebortfall på 22.5 milj. kr un
der en femårsperiod! 

Om villorna byggs som planerat, 
men i stället upplåt s med hyres
rätt, kan kommunen undgå detta 
skattebortfall. 

En annan beräkning visar att det 
dessutom blir billigare för hyres
gästen att hyra huset än att köpa 
det, om han/hon har en månads
inkomst under 7000 kr. Effekten 
av ränteavdragen blir nämligen 
inte verkligt stor förrän inkoms
ten är så hög att avdraget helt och 
hållet görs på nivåer där marginal
ska, Hen är hög. 

Sve~ker Oredsson (fp) och Hans Håkansson (m) -varför dessa miner? 
Se sid 2! · 



Nu gäller det BARNOMSORGEN 

VB har tidigare rapporterat 
om nedskärningarna inom 
barnomsorgen. Den redan 
ganska blygsamma barnom
sorgsplanen har blivit kraftigt 
åderlåten i kommunstyrelsens 
budgetbere dning. 
Utbyggnaden bromsas ännu mer. 
Byggandet av nya institutionsdag
hem upphör nästan helt. Av 165 
planerade nya tjänster kapas 100 
bort . På ett stort antal daghem 
skärs personalen på syskongrup
perna (3 -7 år) ner med en kvarts 
tjänst och småbarnsgrupperna ut
ökas med två barn och en halv 
personal. 

stadsbibliotekets hörsal var fullsatt (även trapporna) förra 
torsdagen. Det var paneldebatt om barnomsorgen, anordnad av 
personal och föräldrar vid daghemmet Lergöken. 

Svarande i debatten var Sverker 
Oredsson (fp), Nils Arne Anders
son (c), Hans Håkansson (m) , 
Ingegärd Göransson (s) och Anders 
Sannersted t (vpk). 

Lergöken är ett av de daghem 
som kommer att drabbas om de 
planerade nedskärningarna (som 
vi tidigare rapporterat om i VB) 
gar igenom: Personalen på syskon
grupperna minskas med en kvarts 

tjänst. Småbarnsgrupperna utökas 
med 2 barn och en halv personal. 

Opinionen mot förslaget var 
kompakt ne~ativ på mötet. Poli
tikerna tillfragades t. ex. om du 
insåg vad det innebar att ha en 
toalett till 12 barn ... 

Den sortens konkreta och väl
grundade invändningar möttes 
med ett allmännt pratande om 
hur många barn man kunde ha på 
en avdelning enligt socialstyrel
sens normer (varpå Anders San
nersled t påpassligt påpekade att 
man när det gällde personaltäthet 
minsann inte är så noga med So
cialstyrelsens normer). Mycket av 
politikernas talande gällde den 
genomsnittliga beläggningen (som 
om daghemsverksamheten är 
"effektivare" och "rationellare" 
om barnen är på dagis 10 timmar 
om dagen 5 dagar i veckan ... ). 

Konsten att prioritera· 
Inför frågor om hur man såg på 
barn och på betydelsen av att 
satsa på dem, fick man välvilliga 
svar i stil med : 

Ur debatten: 
- Vad skulle ni politiker säga om 
ni var tvungna att åka ner till 
Akerlund & Rausing och hämta 
spillpapper för att skriva ut era 
protokoll på? 

Frågan möttes av en eftertänk
sam tystnad. 

- Barn är det käraste föräldrarna 
har (Nils Arne Anders on). Men 
sådana deklarationer vägde ändå 
lått gentemot Sverker Oredssons: 
- Vi måste få räkningen att gå 
ihop. 

Vad det handlar om för borg
arna är är att barnomsorgsfrågor
na är en fråga av många. Dessa 
krav ska vägas mot kraven från vil
laägare, hyresgäster, bilister, fot
bollsspelare, represen ta tio nsä tare 
osv. Och detta samtidigt som skat
ten skall hållas nere. 
- Vi måste göra fördelningen av 
den gemensamma kakan så rättvis 
som möjligt (N A Andersson). 

VPK och socialdemokraterna 
hade andra betoningar. Ingegärd 
Görans'son betonade att man även 
i kristider måste satsa på barn-

-Ett administrativt klipp, kalla
de Anders Sannersted t (vpk) detta 
i barnomsorgsdebatten förra tors
dagen (refererad på annan plats i 
detta nr). Utan att öka personalen 
(Den tas ju från de äldre barnen) 
får man statsbidrag för ytterligare 
två barn per avdelning. Att detta 
sedan går tvärs emot all psykolo
gisk och pedagogisk kunskap om 
små barns behov av mindre grup
per och en trygg miljö - det väger 
tydligen lätt mot de ekonomiska 
fördelarna. 

Platsbristen 
Det allvarligaste barnomsorgspro
blemet i Lund är alltjämt bristen 
på platser. Inte minst när det gäl
ler fritid shem. På det området 
kommer alltså inget radikalt att 
hända så länge den nuvarande ma
joriteten sitter .kvar. 

Krönika i budgettider 

Den dåliga utbyggnaden får 
ock så konsekvenser för arbets
marknaden. 100 nya tjänster pru
tades bort av kommunstyrelsen. 
Detta i en stad där över 700 ung
domar under 25 år går utan jobb , 
och i ett län som har de högsta 
arbetslöshetssiffrorna i landet näst 
Norrbotten. 

Sossarna 
I barnomsorgsfrågorna finns det 
för närvarande stor politisk över
ensstämmelse mellan VPK och 
SAP i Lund . Kommer denna enig
het att överleva ett kommunalt 
regimskifte? 

Aven i kristider måste vi satsa 
på barn- och äldreomsorg, sade 
Ingegärd Göransson på debatten. 
Det låter hoppfullt - men liknan
de debatter och samma kamp förs 
även i många kommuner där so
cialdemokraterna har majoritet. 
Det kommer nog att behövas ak
tiva föräldrar, personalgrupper 
och fackföreningar även efter 
valet -82 . 

Det helt dominerande i det 
kommunalpolitiska arbetet just 
nu är budgeten . Det låter tråkigt 
med budget och är väl det i bland 
också - det är inte allom givet att 
bli upphetsad över överföringspos
ter och ekonomiska långtid spla
ner. Men budgetdiskussionen kan 
i bland ge den helhetssyn, som 
man i bland saknar. Man kan lam
na den ena eller andra förvaltning
en och se på kommunens verk
samhet i dess helhet. 

Pedagogiska problem 
För ett oppositionsparti är det 

en , framför allt pedagogiskt sett, 
svår uppgift att lägga fram ett po
litiskt alternativ. Alla vet JU att 
borgarna faktiskt är i majoritet 
och kommer att driva igenom sitt 
förslag . På vilket sätt ska man då 
föreställa sig att en alternativ bud
get är tänkt att fungera? Social?e
mokraterna i Lund brukar !osa 
det så att de framlägger ett förslag 
som har samma utgifter som bor
garna, men litet extra på ~ågra an
gelägna områden och da brukar 
resultatet mycket riktigt bli att 
det behövs en skattehöjning. För 
detta brukar de få beröm av bor
garna for sin ansvarskänsla och 
realism. Vpk som helst vill undvi
ka kommunalskattehöjning bru
kar försöka en mer komplicerad 
väg. Tanken är också där att göra 
en realistisk och balanserad bud
get, dvs. en som skulle duga om 
vpk omedelbart skulle ta över det 

Dragkampen ekonomiska ansvaret för kommu-
Vi har grubblat i flera dagar nu, nen och driva den. Förslaget i år 
men inte kommit på någon bort- bygger på nedskärningar i borgar-
förklaring till förlusten i dragkam- nas utgifter , ökning av utgifterna 
pen. Socialdemokraterna är helt på socialt angelägna områden och 
enkelt starkare än vpk. en svagare, men totalbalanserad 

L.. _______ .;_ _____ _. budget. Svagheten kommer sig av 

att man måste låna några miljoner 
av investeringsfonderna just under 
ett övergångsår innan hela in
komst/utgiftsbilden förändrats av 
ett s&vpk-styre. Med ett sådant 
styre skulle vi nämligen ha ett an
nat bostadsbyggande där kommu
nen inte skänkte u t pengar till 
ständigt nya småhusägare och 
därmed ett annat och bättre skat
teunderlag. 

Vågspel 
Men ett sådant flerårstänkande 

med ett litet mer sofistikerat eko
nomiskt resonemang är naturligt
vis ett vågspel publicitetsmässigt. 
»Ansvarslösa överbud» säger då 
Oredsson och Rehn och rubriker
na i Syd svenskan resp. Arbetet 

brukar eka deras ord. Vpk ärna
turligtvis fruktansvärt utlämnade 
åt kommunalreportrarnas presen
tation av vår politik - Veckobla
det når ju bara en bråkdel av de 
som röstar på oss i Lund. För
hoppningarna om en förbättring 
är begränsade men nu hör jag att 
vpk's kommunalpolitker kommer 
att anstränga sig för att förklara 
och motivera sitt budgetalterna
tiv. Det ska bli spännande att se 
hur det går. 

Ny bottennotering 
Litet mer snack om stadens tid

ningar. Nej, inte om Arbetets pin
samma hantering av förra fullmäk
tige där man påstod ·att socialde
mokraterna gav upphov till en de
batt om ungdomsarbetslösheten 
medan de i själva verket satt 
knäpptysta. J ag finner Arbetets 
Lundasidor lika nedstämmande 
som vanligt, dvs. i stort sett sedan 
Rudolf Berner slutade där någon 
gång på 6 O-talet. Arbetets lunda
redaktion rymmer ju bevisligen 
förnuftiga människor - hur kan 
då resultatet bli så dåligt? 

Hets mot Sydsvenskan 
Just nu är det Sydsvenskan som 

är illa ute- en rejäl mobbning på
går f. n. i universitetets personal
tidning LUM angående tidningens 
behandling av teknologernas upp
trädande vid den s. k. nollningen i 
september. Studentsuperier och 
liknande brukar ju behandlas med 
silkesvantar i Lund; polisen ser 
genom fingrarna, kommunen tiger 
och städar upp, tidningarna är tys
ta. Men Sydsvenskan bröt tystna
den och skrev om skadegörelsen i 
Botan. Det hela är ännu oklart , 
men det verkar som om de första 
uppgirtema var felaktiga; det var i 
varje fall också andra än teknolo
gerna som söp, spydde och slog 
sönder. Sydsvenskan dementerade 
mycket riktigt. Det räckte inte - i 
förra numret av LUM löpte en 
professor, Börje Wickberg, amok 
mot lundaredaktionen. Bodil 
Brandone, som var ansvarig under 
J an Mårtenssons Kinaresa, svarar 
nu, sakligt och med känsla för 
pressens integritet på professorns 
utgjutelser, men det hjäJper föga. 



Anders Sannersted t (vpk): -Era 
protester är inte meningslösa. Ni 
upplevs som ett problem av bor
garna. Blir det små protester så är 
det ett litet problem. Men om det 
är många som protesterar och stäl
ler krav så blir ni ett stort prob-
lem. · 

och äldreomsorgen. 
- Vill man satsa finns det pengar. 
Det finns luft i budgeten, över
skott på grund av outnyttjade in
vesteringar. Det är en fråga om 
prioriteringar, sade Anders San
nerstedt. 

Sista ordet i frågan är ännu in
te sagt. Det blir demonstrationer 
vid fullmäktigemötena den ·29/1 O 
och 26/11. Kom dit och gör barn
omsorge~ till "ett stort problem" 
för borgarna! 

tian har nya på lager och tycks in
te vara nöjd förrän journalisterna 
krälar i stoftet. Det ska bli spän
nande att se hur det går - univer
sitets- och studentetablissemanget 
i Lund sätter man sig inte emot o
straffat. 

I smultronrött 
Det är så här års Mårtenstorget 

är bäst - därom är alla kännare 
eniga. Fruktlådorna dignar, glan
siga James Grieve tävlar med röd
strimmiga Ingrid-Marie . Månglarna 
månglar, torgtanterna blinkar för
föriskt över sina korgar med bru
na lantägg och Frälsningsarmen 
skramlar med bössorna. Men 
stopp, vad är det som hörs, är det 
inte sta'ns kommunistiska blåsor
kester som, konstnärligt pånytt
född, klämmer iväg en gammal 
pärla ur den tyska marschlittera
turen? Har de verkligen lagt in 
maracas i den? Aha, det är vpk 
Lund som har kommunalpolitiskt 
appellmöte. Och där, i lysande 
smultronrött, minsann, det är ju 
Gunlög som talar så engagerat och 
medryckande om kvinnofrågor_ 
På lördag förmiddag är det, mel
lan elva och tolv, en upplevelse 
för alla sinnen. Det får jag inte 

-
missa! 

Lucifer. 

SKOLRESAN 
andra och sista delen 

... till vår stora förvåning var det 
bara kläder i väskan. Johan sa, 
- Vet du vad det här betyder? 
- Ja, sa jag. Vi har tagit fel väska. 
Vi var nära att svimma båda två 
men gjorde det inte. Vi stod där 
en bra stund innan vi hörde några 
svordomar och en duns i rummet 
intill. Nu sk;mdade vi oss ut men 
gömde såk1ort väskan innan 
vi gick. När vi kom ut så visste vi 
inte vart vi skulle ta vägen, men vi 
råkade i alla fall springa rakt på 
vår fröken. Hon frågade om vi vil
le följa med de övriga i k1ossen 
och henne upp till kaptenen och 
se oss omkring där också. 
-Ja, varför inte , sa vi. 
Och så kom vi upp till komman
dobryggan. Där blev en hemsk 
trängsel, så vi gick en runda inne 
i kommandobryggan. Plötsligt 
fick vi se en sak. Vi sprang dit och 
gick in. Vi hade hittat ett prak
tiskt gömställe. När vi hade kom 
mit in i gömstället märkte vi att 
klassen hade gått, och det hördes 
tunga steg i trappan. Stegen var 
från två människor och kom bara 
närmare och närmare. Efter en 
stund kom de två människorna 
upp och det var_ .. 
. .. bara kocken och hans med
hjälpare. De kom med mat till 
kaptenen. De ställde sig med ryg
gen mot oss och då märkte vi att 
det inte var någon vanlig kock och 
hans medhjälpare. Utan det var . . 
. . de två männen i hytt nr 32. De 
hade inte vapen med sig, men tyd
ligen hade kaptenen något tillsam 
mans med de två männen. För när 
kaptenen lyfte på locket till gry
tan så såg vi att där låg några bun
tar av sed1orna från väskan. Han 
gick och lade dem i ett skåp med 
säkert 7-8 kombinationer på. 
Eftersom det fanns två dörrar till 
kommandobryggan så smög vi ut 
genom den närmsta. Vi sprang in 
i restauranten och frågade vår 
fröken om det var ön vi såg ute 
vid vänster sida. 

-Ja, sa hon, det är det, så gå och 
packa era saker så ni är klara att 
gå i land. Vi gick in i vår hytt och 
började att packa våra saker och 
viskade tyst till varann: 
- Du, ska vi gå till polisen och be
rätta om det här? 
- Ja, det är klart att vi ska, vi gör 
det på vår första rast. 
När vi hade packat klart, gick vi 
ner till restauranten igen. Fröken 
och de andra var redan där. Nu 
var det bara c:a 200 m tillland . . 
.. 150m . . . 100m ... 50m .. 
. . BONK! och vi var i land. De 
fällde på landgången och vi gick 
av båten. Så fort vi kom av båten 
allihop frågade vi vår fröken om 
när vi skulle ha rast. 
- Ni kan få er första rast nu, men 
ni sätter packningen vid polis
stationen där borta så ses vi där 
om en timme. Vi sprang bort till 
stationen, satte våra väskor och 
gick in. När vi kom in stod där 
två . .. 
. . . poliser i uniform, vi gick fram 
till dem och berättade att vi kom 
raka vägen från båten. Sedan be
rättade vi he111 vår historia om de 
två männen i hytt nr 32, om väs
kan, om väskan vi råkade ta av 
misstag, om kocken och pengarna 

och om allt det andra. De följde 
med oss ombord och vi visade 
dem vår, eller rättare sagt deras, 
väska. Och sedan gick vi ut på 
däck och letade efter de två män
nen. Vi hade nog allt tur för de 
stod på samma ställe som där vi 
upptäckte dem. Vi sa: Där, där 
är de. 
- Jaha, då går vi väl och pratar 
med dem. Ställ er där ni stod in
nan . Poliserna gick och pratade 
med dem och tydligen försa nå
gon av dem sig för de fick vars ett 
par handklovar runt händerna. De 
gick mot oss och förbi oss. När de 
hade kommit av båten och stod 
nere på kajen, vinkade en av po
liserna ned oss. Vi kom ner och 
han sa att vi skulle få en stor be
löning. När vi kom till polissta
tionen fick vi några sed1or i hand
en närmare bestämt 3 000 kr var. 
Vi blev naturligtvis mycket glada 
och rusade allt vad vi kunde ut ur 
polisstationen. Fröken stod där 
redan och de andra kom från o
lika håll och samlades vid station
en. Sedan hade vi en rolig resa 
resten av tiden. 

:.>THE END:.> 
Jörgen Jörgensen 

Prenumera på%, Zenithäften 

LooisAithusser: 
"Det mas te bli 

en förändring i par
tiet!"( Till kritiken 
av franskakommu 
nistpartiets ledning 
ochstrategi i 
Vänsterunionen). 

69 rid. 20:· (15 .--) 

och du får två av nedanstående fem häften gratis 
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Ruth Bohm,.n: De socialistiska Makt CharlnF.dqulsl& Kvinnor i facklig OCh krigen. En antologi och opposition: OU.[Aiqvbl:Sodolo politisk kamp omkonllikten Texter frdn biin~ u kknik. 1880-J920.(Knnl' h< >r· i Sydostasten. 

Il ManifcsJo"s öst- Brygga mcUan teknisk 
g~o:rliga Ol'h rrolt·lal..l S<tmmanstä lkl av törändring och sam-
hmnomn:t~r• Kem Lindkvistoch europakonfen:ns. hällsstruktur . s-,, ;ge). SvanteNordtn . 
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Har du flyttat? 
Skicka in hela adressdelen med din gamla adress till VB Bredgatan 28 
222 21 LUND. Min nya adress är: 

Adress ..... .... ...... .. .. .. ... ... ........ .. .... .. ...... .... ..... ....... ........ ....... .... ..... .. ...... . 

Postnummer .... ... .... .... ... ... ... ...... . Postadress .. .... ... ... ..... .. ....... .... .......... . 

Alternativt 
kåseri 

Egentligen hade vi tänkt skri
va ett oerhört roligt kåseri 
till detta VB-nummer. Men 
varför anstränga sin kreativa 
hj ärnhalva i onödan när det 
finns fullmäktigeprotokoll ... 
Vi lämnar härmed ordet till 
Sigbrit Ramkvist (m): 

Sigbrit Ramkvist: Herr ordföran
de, jag skall ärligt säga att jag vet 
varken ut eller in, därför att jag 
skall också ärligt säga att jag inte 
riktigt förstod kommunstyrelsens 
skrivelse vad som menades med 
det här att renhållningsstyrelsen 
skulle undersöka alternativ och 
dessutom så står det då att moti
onen skall anses besvarad med vad 
kommunstyrelsen och renhåll
ningssty relsen anfört , därför att 
jag också tycker att de t ena tar ut 
det andra och därför vet jag inte 
rik tig t, och nu vet jag in te alls, 
vad jag skall göra, och vad jag 
skall tycka och tänka, men jag 
maste säga så här, att jag delar 
Gunnar Jönssons rädsla för , at t 
om containerverksamheten läggs 
ner, sa kommer en utredning om 
alternativa lösningar att utmynna 
i ett intet alltså, och det är jag så 
himla rädd för och nu vill jag vara 
po sitivt in ställd till kommunsty
relsens förslag därför att jag vill 
kunna lita på kommun styrelsen. 
Därför frågar jag Sverker Oreds
so n om j ag kan det , därför att nu 
är det så att vi mås te fä ett posi
tivt svar på denna utredning och 
denna undersökning. 

Det går alltså inte att lura oss 
och bara göra en undersökning 
och så säger de att det blir ingen
ting och det finns så m ånga alter
nativ. de som Gunnar J önsson har 
framdragit och de som renhåll
ningsstyrelsen kommer med är ju 
alldeles omöjliga. Små säckar på 
l O kr att hyra, det är för smått att 
lägga möbler i. Stora co ntainers 
att hyra , det är för stort för oss 
och för dyrt. Vi vet att det är dyrt 
att hålla denna service som det nu 
är. Vi vet att det kanske utnyttj as 
sämre under den mörka årstiden . 
Man kan t. ex. sätta ut containers 
hö st och vår eller vid de tid er då 
det finns mycket avfa ll. Vi måste 
alltså få lov att ha containers kvar. 
Vi får inte bli lurade på detta , 
alltså blir j ag tokig då, det lovar 
jag. Jag vet inte vad jag skall yrka 
bifall till. 

KIL 
Föreningen Kollektivhus i Lund 
(KiL) har haft sitt första årsmöte. 
Alltsedan starten i våras har mål
sättningen varit att utveckla kol
lektivhusiden och bevaka möjlig
heterna till kollekt ivhu s i Lund. 

I höst startar KiL, i samarbete 
med ABF, studiecirklar för alla 
som är intresserade av ett framti
da kollektivhusboende. Syftet 
med studiecirklarna är framfor 
allt att diskutera igenom hur vi 
vill ha vårt kollektivhusboende så 
att vi kan framföra våra krav till 
stadsplanerarna på ett tidigt stadi
um . 

Inom KiL har ock så bildats en 
bevakningsgrupp som ska ha som 
sin uppgift att utöva påtryckning 
på politiker samt bevaka och så 
småningom ge remissyttranden ö
ver Lunds stadsplaner. 

KiL har nu ca 70 medlemmar , 
men ju fler vi blir desto svårare 
blir det för politikerna att bortse 
från våra k ra v. 

Vill du bli medlem i KiL betalar 
du 20:- kr (årsavg.) på pg 59 19 
63 - 4. Vill du delta i en studiecir
kel kan du ringa Britt, tfn 11 97 
18. 

Annons. 
»Nationalchauvinister, diktaturens 
bandhundar och tjallare i ledning
en fcir VPK-Lund försvarar fa
scistlagen», heter det i ett nytt 
flygblad av you-know-who. Något 
för de verkliga fin smakarna, läs 
och njut! Kopior från Gunnar 
Sandin, tf n 14 7 5 05. 

I kväll, lördag, sön
dag kl. 19.30. Bil
jettbeställning fr. kl. 
17 . 
»Fullträff», HD. 

.lllhTERa 
te aterc entrum syd 

n.nd1atan l4•ZZ550 lund • t 04611ZS101 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJND 

Denna helg gäller det att trä på 
kulturflugan och bege sig till 
Malmö där det anordnas festival 
för kulturtidskriften (i allmän
het) i dagarna fyra: 

FREDAG: 
Lund går i bluesens tecken: En
samma Hjärtan p~ Smålands, 
Bluesblocket på Ostgöta och 
Fessors big band på Sparta, alla 
22:00. 
I Malmö utbryter Cabret Perio
dica på Club Fredman 19:30 
(Alverfors,Seth ,Trotzig,Werner, 
Sj öström,Sersam ,Bruksteatern 
med Jaques Brel-sånger och 
mycket annat.) 

LÖRDAG: 
Redan 10:00 bör man infinna sig 
på Form design Center i Malmö 
om man vill lära sig göra en tid
skrift. Fortsätt sedan Malmödan 
med en Musikalisk Totalafton på 
Club Fredman (Tamalitos,Storm, 
D E Lynt,Att som) . 
I Lund s S tad sh all fram träder 
Ungdomsorkestern 15:00. 
På Sparta Kliche/Erik Andersson 
22:00. 

SÖNDAG: 
Ett måste: Häckeberga med Lufs. 
Kom till Zoofy siologen 9:00. An
mälningslistor på Stadsbibl. 
På Calle s C af e, som är välkommet , 
diskuteras underkonsumtion 
19 :00. 

MÅNDAG: 
Biljetterna till Pekingopran lär 
vara slut, så spar ditt missnöje 
till AF :s kvällsevenemang : vår 
rorsman Curt N. uppträder. 
Protestera! 

ONSDAG: 
TV 2-teatern ger Camus: Miss
förståndet på Television. 

TORSDAG: 
Stu Goldberg på Arkivmuseet 
19:30. 

RATTELSE: Tyvärr blev telefon
numret fel i en annons i förra 
numret; den som vill sälja en te
norblockflöjt till Finn ska alltså 
ringa 12 90 98. Vi beklagar. 

VPK IF:Fotbollsträningen börjar 
lördag 17.fl O kl. 16 på _Ler?äck~
sko/an. A ven nya motzonarer ar 
välkomna! 
LUNDS ARBETARINSTITUTS 
FÖRELASNINGAR: Att leva i 
Kina. Bilder av Gösta Lindstam. 
Stadsbibl. hörsal tis 20110 k/.19. 
VPK LUNDS INT.UTSK .. Pale
stinamöte med Gert Andersson 
studiecirkelrum l, Stadsbibl. 
lördag 17 l l O kl. 12.30. 
CALLES CAFE: Sven Grassman 
talar om Underkonsumtionens 
Sverige. Sön 18110 kl. 18:30 på 
Smålands. .. 
KONGRESSFORBEREDANDE 
GR UPP EN: Möte med parti
styrelseledamöterna Karin Lentz 
och Jörn Svensson inför kon
gressen. Smålands nation, A 
salen, torsdagen den 22 l l O kl. 
19.30. 
Alla medlemmar välkomna. 
BLASORKESTERN repeterar 
sön 18110 k/.19 i Vårfruskolans 
gymnastiksal. Noter.: Linker 
Marsch, Valse Creole, Down by 
the Riverside, Ca/l to action. 
BLASORKESTERN spelar pt1 
VPKs appellmöte. Samling l 0.45 
/ör l 7 l l O på Mårtenstorget. 
Noter: Einheitsfrontlied, Solidari
tätslied, Bandiera Rossa, Interna
tionalen, A de/ante, Vi bygger lan
det, Arbetarmarsch, Arbetarsång, 
Venceremos. 

llii=H*I 
Kompol har möte måndagen 
den 19 okt klockan 19.30 på 
parti/oka/en, Trollebergsv. 21C. 

REDAKTJONSUTSKOTT: 
Jan Hindersson, Olle Teleman, 
Kenny Andersson. 
BILDER: Kenny Andersson, A nd
rzej Ploski. Jan Hinderson(foto) . 

m 
KONTAKTREDAKTÖR FÖR 
NASTA NUMMER: 
Finn Hagberg te/ 12 90 98 
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