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Blowing in the wind 
Luftförareringar i södra Lund 
Alla som bor på Klostergården eller i övriga delar av sydvästra 
och södra Lund har väl ibland känt lukten från Åkerlund & 
Rausing och Tetra Pak, och kanske undrat vad det egentligen 

"Den dominerande luftförore
ningskällan i Lunds t~tort är givet
vis bilismen och trafikpolitiken ar 
därmed ett centralt verktyg när 
det gäller att värna om kommun
innevånarnas hälsa. V pk Lund har 
redan tagit ett antal trafikpoli
tiska initiativ och fler kommer. 
I denna motion vill vi emellertid 
föreslå åtgärder for att komma 
tillrätta med utsläppen av lös
ningsmedel från två av stadens 
stora och viktiga industner, Åker
lund & Rausing och Tetrapak. 

Det är sedan ett antal år väl 
känt att de båda företagen släpper 
ut stora mängder lösningsmedel i 
luften - enligt de uppgifter vi har 
tillgängliga ca. 1400 ton resp. ca. 
500 ton årligen. Lösningsmedlen 
används för fargen i de båda före
tagens omfattande tryckverksam
het Tryckeriproduktionen bygger 
på snabb torkning och detta till
sammans med kraven på en god 
ventilation i arbetslokalerna med
för att stora mängder torkluft 
med låga koncentrationer av lös
ningsmedel produceras. Den låga 
koncentrationen och det faktum 
att olika lösningsmedel kan vara 
blandade gör återvinning svår och 
oekonomisk. Eftersom företagen 
redan har värmeöverskott har det 
inte heller varit attraktivt att till
varata förbränningsvärmen. 

Obehagligt på Klostergården 
De dominerande lösningsmedlen 
är etylalkohol, etylacetat, etylgly
kol och toluen. De boende i södra 
och sydvästra Lund har tidvis 
stark känning av föroreningarna 
- det finns klagomål från de bo
ende på Mellanvången och lukten 
är ofta kännbar både i bostäderna 
och vid idrottsanläggningarna på 
Klostergården. Vi ska här inte ta 
upp de långsiktiga hälsorisker som 
kan vara fårbundna med de 
nämnda lösningsmedlen - utan 
nöja oss med att konstatera att 
det är orimligt att stora grupper 
människor i längden ska utsättas 
för störande och obehagliga luft
föroreningar. 

Enligt uppgifter från företa
gen i de handlingar som finns hos 
länsstyrelsen pågår ett visst arbete 
på företagen med dessa problem . 

Akerlund & Rausing håller ge
nom diverse tekniska förbättring
ar på med att minska sin för
brukning och kan förväntas mms
ka sina utsläpp och företaget ,av
ser att därefter begära prövnmg 
hos koncessionsnämnden. På Tet
ra Pak tycks fårhoppningarna 
vara knutna till en ökad använd
ning av vattenbaserade farger och 
därmed en avsevärd reduktiOn av 
utsläppen. Det är dock osäkert 
i dagens läge om aessa vägar kan 
leda till den drastiska förbättrmg 
av situationen som krävs och som 
bara inte får dra ut år efter år. 

Inget särskilt hänt 
I ett svar på en enkel fråga 

vid kommunfullmäktiges sam
manträde i december 1981 med
delade hälsovårdsnämndens ord
förande att inget särskilt hänt i 
ärendet och att inga speciella åt-

är som de inandas. Svar: lösningsmedel som etylalkohol, etyl
acetat, etylglykol och toluen Bränn upp skiten! föreslår Vpk 
i en motion till kommunfullmäktige. 

gärder var planerade från kommu
nens sida. V pk menar att kommu
nen måste bryta denna passivitet. 

Vi menar att kommunen bör 
gripa in och genom någon form 
av förbränning dels ta tillvara en
ergiinnehållet i lösningmedlen, 
dels kraftigt minska luftförore
ningarna. 

De mängder lösningsmedel 
det här gäller har ett energunne
håll svarande mot uppskattnings
vis 15 00 ton olja, d vs. har .ett vär
de som med dagens oljepriser 
överstiger 2 miljoner kronor per 
år. Det är naturligtvis ur energi
hushållningssynpunkt oförsvarligt 
att låta detta gå till spillo. Före
tagen med sitt snäva företagseko
nomiska synsätt kan kanske inte 
förväntas reflektera över detta, 
men för en kommun som gör an
språk på att ha en energiplanering 
borde det vara en självklarhet att 

ta tillvara energin, i synnerhet 
som 'detta också skulle eliminera 
allvarliga störningar. 

Olika lösningar 
Man kan tänka sig några olika 

vägar. En är forbränningsanlägg
ningar baserade på olja som in
stalleras separat vid industrierna 
och där värmen tillföres fjärrvär
menätet. Volvo Flygmotor inom 
Volvos miljö- och energidivision 
har ett 80-ial referensanläggningar 
där man på detta sätt förbränner 
luftföroreningar. Det gäller. alltså 
en väl utvecklad teknik som 
omedelbart kan tas i anspråk. 

En annan möjlighet som är 
.värd att undersökas är att utnyttja 
befintliga anläggningar. Vid Nor
danvägen, ca 300 m. från Åker
lund & Rausing och ca 1000 m. 
från Tetra Pak ligger värmever
kets oljeeldade hetvattencentral. 
En tänkbar möjlighet vore att 
är att till denna a~äggning leda 
den förorenade luften med dess 
låga koncentrationer, som för
bränningsluft. Här skulle utluften 
från industrierna helt enkelt er
sätta delar av nuvarande friskluft 
i förbränningen. F ör detta krävs 
givetvis rörledningar, pumpar osv., 
men knappast några förbättringar 
av själva pannorna. 

Utnytta Tekniska Högskolan 
Exakt vilken teknisk lösning 

som är att föredra måste givetvis 
bli förmål för en utredning, lik
som naturligtvis anläggningens 
ekonomi. Rimligen bör de båda 
företagen bidra med delar av fi
nansieringen, medan andra förut
sättes kunna finansieras genom 
energitillskottet för kommunen. 

Vi menar att en sådan teknisk
ekonomi;k utredning snarast bör 
göras - exempelvis genom kon
takter med en i staden befmhg 
teknisk högskola. Vi ser också att 
ett sådant här projekt som en 
möjlighet för det allmänna att 
lösa ett problem som den enskilda 
företagsamheten uppenbarligen· 
inte klarar av. Här finns alltså ge
mensamma intressen för de kom
munala myndigheterna, de berör
da företagen och en stor grupp av 
stadens befolkning." 



~ Husens rom~ntik 
~n.SQY,;., och romantikens hus 

Värst är inte, 
att inte ha några rättigheter. 
Värst är, 
att inte ha några rättigheter 
och samtidigt inte få 

något stöd 

UNGDOMSFIENTLIGHET 

Det är inte ungdomsfientlighet 
att 450 ungdomar i Lund går 
öppet arbetslösa. 
Det är inte ungdom sfientlighet att 
man försämrar skolstandarden 
och inför terminsavgifter. 
Det är inte ungdomsfientlighet att 
våra kamrater på lasarettet tjänar 
så och så många procent mindre 
bara för att de är 2 år yngre. 
De värnpliktiga på alla Sveriges 
forband har 17 spänn om da'n , 
trots att de i genomsnitt gör av 
med 28 för att klara sig. AI det 
då ungdomsfientlighet? 
NEJ! 
UNGDOMSFIENTLIGHET 
.... är att gå arbetslös sen ett par 

månader tillbaka och få i an sik
tet : 

- Jamen sök vilket jobb som 
helst! 

.... att om man då istället sökt in 
på social linje få höra: 

-N i bara vandaliserar ju! 
studera! 

.... är att efter tio timmars slit, 
eller t.o.m när man är ledig få 
höra: 

- Du har ju ändå inga utgifter, du 
är ju ung=du är lat. Var glad för 
att du fått jobb! 

.. . . är att på söndagskvällen då 
ängesten inför tjänsten/övning
en i veckan sitter i magen få hö
ra: P Å MIN TID hade vi bara en 
spänn och då sparade jag ihop 
till en cykel! 

Förlåt utläggnmgen . MEN det 
är viktigt! 
Uppmuntra oss, stöd oss på våra 
villkor och vi ska stödja er! Argu
mentera, tala FÖR ungdomen. Vi 
måste tro på oss själva för att kun
na slåss. För de rättigheter som 
egentligen borde vara självklara. 
I veckorna går vi i KU-Lund ut 
och säger vad vi tycker om 
ungdomsarbetslösheten och bo
stadsbristen. Vad vi kräver är 
enkelt: Arbete och bostad, jobb 
och lägenhet. Vi behöver våra 
rättigheter, vi vill gå raka! I den 
kampanjen kommer vi att ta fram 
ett tiopunktersprogram för Lunds 
kommun. Det blir vårt alternativ 
till att bara se på, att sova. 
Nu slåss vi för vår stolthet - våra 
mänskliga rättigheter. ETT delsteg 
är valet. Nästa blir ... 

Vpk Lunds kommunalpolitik är 
insnöad på gamla hus, säger en del 
kritiker - socialdemokrater som 
är mera för s.k. realpolitik och 
folk i vänstern som har siktet in
ställt på . högre mål. Visst ligger 
det något i det, och nog är det bra 
märkvärdigt att det har blivit V pk 
som ensam fått stå för traditions
bevarande och omsorg om stads
bilden i denna gediget borgerliga 
stad som är så fylld av antikva
riska· institutioner. Det naturliga 
hade väl varit att ett värdekonser
vativt parti hade stått för sådana 
värden, men det finns det ju inget 
som Sölve Johansson (f.d . Vpk) 
har påpekat. Nej, att villaägarnas 
och fastighetsmäklarnas Lunda
moderater med Lennart Ryde i 
spetsen skulle ha något sinne för 
andliga värden utöver de som rep
resenteras av hemvärnet och den 
kungliga familjen , tror väl ingen. 
Så har vi då den märkliga situa
tionen att uppskattningsvis 500 
lundabor röstar på moderaterna 
i riksdagsvalet medan de lokalt 
stöder Vpk. Det är sånt som gör 
valsociologer grånade i förtid. 

Ring till Televerket 
Men till saken: ett gammalt hus. 
Det glädjande har inträtt att det 
lilla vita , välvårdade huset i hör
net av Winstrupsgatan och Grå
brödersgatan får stå kvar. Tele
verket ville gärna ha tomten 
med en vag hänvisning till om
byggnad av televäxeln. Borgarna 
ställde upp och ville riva, social
demokraterna ville riva. När Vpk 
hänvisade till att den nya elektro
niska växeln tog mindre plats än 
den gamla elektromekaniska, blev 
det bara hånfulla tillmälen . 

Partistyrelsen 
besöker Skåne 

Sysselsättningsfrågorna blir cen
trala i årets val, anser Vpk och 
sar därför hårt på dessa. satsning
en sker på alla nivåer i partiet. 

l Skåne driver Vpk:s partidist 
rikt just nu en kampanj i frågorna. 
Ett regionalpolitiskt program har 
utarbetats, som under tiden fram 
till valet ska förankras Bransch
vis. 

Som kulmen på kampanjen 
kommer Vpk:s partistyrelse på 
besök i Skåne den 3 - 4 april. 
Det blir partiets första parti
styrelsemöte någonsin här nere. 
Mötet ska också ses som en mä-
tare på den vikt Vpk anser sys-

---------------1 selsättningsproblemen är för 

Du har väl inte glömt att 
anmäla dig till KU~ för
bundssamling. 
Anmälan till KU Skåne 
te! 040-23 66 16 eller 
till Maria Larsson på te! 
046-12 31 81 

Skåne. 
Redan den 2 april , dagen före 

mötet, sker dock många aktivi
teter. Riksdagsledamöter , parti 
styrelsemedlemmar besöker till
sammans med lokalt partifolk, 
industrier och institutioner, sam
talar med fackföreningar, håller 
möten och presskonferenser över 
hela landskapet. 

Dock , på länsstyrelsens vakna 
och livaktiga planavdelning läste 
man Vpk's reservation, ringde 
Televerket, pressade en liten smu
la och visst - huset kunde nog få 
stå kvar. 

Inget att förakta 
En mycket liten seger, ja. Men det 
behövs faktiskt nån liten fram
gång ibland, det har jag föstätt av 
mina kommunalpolitiska studier. 
Att ständigt förlora med 10-1 el
ler 56-9 är visserligen moraliskt 
härdande, men det kostar på. Att 
få rätt i efterhand som med Bol
menprojektet kan ju skänka en 
viss bitter tillfredsställelse men 
halva tunneln är ju redan byggd 
och ligger där som ett monument 
i underjorden. Men huset på 
Winstrupsgatan står där så 
vackert och värmer mig i min re
formistiska själ var gång jag 
cyklar förbi. Men man vet förståss 
aldrig - kanske kommer Lennart 
Ryde eller Birger Rehn att över
klaga och kräva rivning, för prin
cipens skull. 

Spricka i Vpk 
Jag har länge drömt om det och 
nu har det hänt: jag kan berätta 
om en spricka i Vpk Lunds kom
munalpolitik. Man blir nämligen 
avundsjuk mot dagspresskollegor
na som bevakar de andra partierna 
- de har ett fascinerande arbets
fått fyllt av split och tvedräkt, 
undanglidningar och helomvänd
ningar och liknande muntrationer 
som kan fylla spalterna. J ag som 
skriver om ett erkänt bråkigt 
parti har å andra sidan bara 
kunnat berätta om den mest för
träffliga samstämmighet i kom
munalpolitiken. 

* 
VPK och KU håller appell
möte om jobben och ar
betslösheten på Mårtenstor
get lördagen den 27 mars och 
lördagen den 3 april. 

Sveriges lönsammaste och snik
naste industriföretag finns i Lund . 
Bra vinster men inga nya jobb . 
Tjänstmännen på landstinget pla
nerar för nedskärningar och ökad 
kvinnoarbetslöshet. Den borger
l igt styrda kommunen inför an
ställningsstopp. l slutet av febru
ari fanns det 1275 registrerade 
arbetslösa i Lunds kommun . 
Drygt 400 av dessa arbetslösa var 
ungdomar under 25 år. Sam
tidigt fanns här 222 lediga plat
ser. Detta är i korthet situatio
nen för de som vill ha ett 
jo~ l Lund . 

Möt' upp på Mårtenstorget. Be
kämpa arbetslösheten - bekämpa 
borgarna! 

Den splittrande frågan gäller 
ställningstagandet till etablering 
av ett hotell genom ombyggnad 
av Miklagårds gamla lokaler på 
Grönegatan. J a till det säger Clres 
Fleming och Thomas Schlyter i 
byggnadsnämnden, nej säger Da
niel Kallos och David Edgerton i 
fastighetsnämnden. Argument 
för: det behövs billigare hotell i 
Lund som konkurrens till Grand/ 
Lundia och det här är ett lämpligt 
läge. Argument mot: det finns 
ingen garanti för att hotellet blir 
billigt, det finns risk för övereta
blering av hotell i stan och huset 
kan då bättre användas till bostä
der. 

I vårens tid 
Vi får väl se hur tvisten utvecklar 
sig, men själv tvekar jag inte att ta 
ställning. Jag tycker att bristen på 
enkla hotell i Lund håller på att 
bli besvärande. Det krävs också li
te fantasi och intresse för vissa as
pekter av denna brist. J ag ska inte 
bli övertydlig, men nog är det 
många som skulle kunna tänka 
sig romantiska situationer så här i 
vårens tid, då behovet av ett disk
ret hotell skulle kännas akut. Och 
visst skulle det vara en särskild 
krydda med ett hotell beläget i 
detta f.d. frikyrkliga studenthem. 
Hotell Orfilia vore ett bra namn i 
dessa gamla Strindbergskvarter. 
Mer fantasi och romantik i kom
munalpolitiken! 

o 
o 
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Spelmanstävling i Lund 
ett 75-års jubileum 
Man samlades i Västra Folkskolan och tågade sedan i ett bro
kigt tåg till Industrihallens veranda, där tävlingarna skulle hål
las. I täten för tåget gick de tre prisdomarna, sedan kom de 
65 deltagarna brokigt klädda i diverse folkdräkter eller delar 
därav. Många bar cylinderhattar, gröna av ålder. 

Så beskriver Lunds Dagblad in
ledningen till Lunds första spel
manstävling - en av de första i 
landet - som avhölls för 7 5 år 
sedan, den 24 augusti 1907 i 
nuvarande stadsparken. 

Initiativtagaren var stads-
notarien i Lund Nils Anders
son. I spelmanskretsar välkänd 
som mannen bakom "Svenska 
låtar" - den stora samlingen 
svensk folkmusik som uppteck
nades vid seklets böljan och som 
böljade ges på 20-talet. Anders
son lär själv ha bidragit med ca 
2280 uppteckningar. Nils Anders
son var god vän med Anders Zorn 
och tillsammans med denne ord
nade han den första svenska spel
manstävlingen över huvud taget, 
den som ägde rum på Gesunda
berget i Mora 1906. Iden spred sig 
över landet, sommaren därpå ord
nades spelmanstävlingar på flera 
ställen, däribland i Lund. 

93-årig spelman 
1907 var i Lund året för den 

stora Industri-, Slöjd- och Konst
utställningen, ett evenemang som 
varade hela sommaren det året. 
Inom ramen för den ordnades 
spelmanstävlingen. 65 deltagare 
ställde upp, som sagt, äldst var 
93-årige Jöns Larsson från S. 
Sand b v. ynl(st nål(ra pojkar i 
7-8 årsåldern. Bland deltagarna 
märktes den kände Ored Spelman 
från Linderöd, 87 år. De ilesta 
musikanterna kom från Skåne, 
några från angränsande landskap. 
Det vanligaste instrumentet var 

fiol , men med ett rätt stort inslag 
av klarinett. Det spelades mest 
dansmusik; valser, polskor och 
marscher. Trolil(en hade juryn 
svårt att bestämma sig, för man 
delade ut lika många extra- och 
hederspris som pris. Lunds Dag
blad talar om mängder av åhörare 
9ch menar att arrangemanget var 
en succe. 

Spelmansstämma i Lund 
Dagen efter tävlingsdagen gav de 
tävlande tre utomhuskonserter. 
Tyvärr regnade det kraftigt, men 
trots det samlade även dessa en 
ansenlig åhörarskara. 

Att arrangera musikevenemang 
i form av tävlingar är väl inte att 
rekommendera nuförtiden. Spel
manstävlingarna har ock så för
ändrats till spelmansstämmor. 
Men - vore det inte roligt att fira 
75-årsminnet med en spelmans
stämma i Lund? Måste alla spel
mansstämmor äga rum i Dalarna? 
En skånsk spelmansstämma till 
Nils Anderssons minne - vem tar 
initiativet? 

i. 

"Sverige kan bidra 
till Kampuchea 
frågans lösning" 

Sverige kan åter spela en vik
tig roll i Indokina på samma 
sätt som under Vietnamkri
get, förklarade Anita Gradin 
på l!tt Vietnammöte i Lund 
i tisdags. 

I frågan om Kampucheas 
representation i FN har samtliga 
Fälldinregeringar varit aningslösa , 
fega och passiva. Avskyn för Pol 
Pots folkmordsregim har ut
tryckts i ord, men när det gällt 
att i FN ta ställning mellan att 
låta Demokratiska Kampuchea 
(Pol Pot regimen) behålla platsen 
i generalförsamlingen eller att låta 
stolen stå tom har Sverige lagt 
ner sin röst. Detta är hyckleri. 

Sverige borde i fårsta hand 
se till att Demokratiska Kam
puchea mister sin plats i FN. 
Efter de val som den senaste tiden 
ägt rum i Kampuchea är det tid 
att verka för ett erkännande av 
Heng Sarurins regering i Phnom 
Penh. Det är inte uteslut et att 
prins Sihanouk till slut skulle 
kunna spela en roll i detta sam
manhang. 

Arsmöte 
med SEGER 
Aterigen kan kooperativa fören 
ingen Seger lägga ett framgångs 
rikt år till handlingarna. Det blev 
visser l igen en smärre förlust även 
för 1981, men detta beror snar
ast på den växtvärk som råder i 
föreningen. En sto r del av förlus-

Det socialdemokratiska par
tiet kräver att Sverige ska hålla 
de löften som givits Vietnam. 
Länderramen som decimerats av 
den borgerliga regeringen bör åter 
höjas till utlovade 400 miljoner 
kronor. I denna summa ska kata
strofhjälpen inte ingå. Flera pro
jekt håller på att bli färdiga i 
Vietnam, men detta är ingen 
anledning att minska biståndet . 
Istället bör man förhandla om 
nya projekt. Vietnameserna har 
uttryckt önskemål om en läke
medelsindustri . Till Kampuchea 
kan omedelbart ett direkt bi
stånd utgå innan ett diploma
tiskt erkännadne uppnåtts. På 
motsvarande sätt gav Sverige 
bistånd till PRR i Sydvietnam 
före befrielsen. 

En förutsättning för denna 
politik för fred och bistånd är 
att den borgerliga regeringen faller 
i samband med höstens val, avslu
tade Anita Gradin som är social
demokrat och ordförande i 
Svenska Kommitten för Vietnam, 
Laos och Kambodja. 
GSt. 

ten härrör sig från de kostnader 
och investeringar som uppstod i 
samba nd med flyttningen till de 
nya lokalerna på Bankgatan, en 
flyttning som skedde under året. 

Till det positiva hör en omsät
tsökning från 217.713 kr år 1980 
till 658.471 kr i fjor, en kraftigt 
utökad öppethållandetid och 
ket annat. 

Medlem i Seger k an man bli 
genom att sätta in 200 kr på 
pg 432 52 20-4 

Kaffe och böcker VE(~J{()JIJ~AJ)J~'I' 42 
Det gamla Bokcafet knäcktes slutligen av en ökänd hyresvärds (Leif 
Thelandersson) ohemula hyreskrav. Det är ett sorgligt samhällssystem 
som låter verksamheter som Galleri S:t Petri och Bokcafet slås ut och 
ersättas av ytterligare en blusmånglare, eller vad det bli f de snart över
givna lokalerna. 

Men vänstern i Lund och andra är 
sega och redan har planeringen för 
en ny boklåda tagit fart. Förra 
onsdagen höll Kulturföreningen 
Bokcafets Vänner sitt årsmöte 
och då valdes en ny styrelse som 
fick i uppdrag att tillsammans 
med A-Z Distribution AB bilda 
någon form av handelsbolag. A - Z 
ägs av Arkiv och Zenith och distri
buerar idag egna, men också 
andras böcker och tidskrifter. 
-Den nya boklådan har •edan 
haft kontakt med ett antal pro
gressiva bokförlag från hela 
landet och sammanlagt kommer 
vi att kunna erbjuda ett tusental 
boktitlar förutom tidskrifter och 
tidningar, säger Anna-Sofia Quen
sel en av fyra i den nya styrelsen. 
-I ' början kommer vi mest att 
satsa på svensk och nordisk 
litteratur, men även en del 
utländska böcker kommer att 
finnas till fcirsäljning. 
-Vi vill starta i liten skala och 
bygga upp verksamheten så att 
den får en stabil grund. 

- Nu i uppbyggnadsskedet finns 
det ett stort behov av frivillig 
hjälp av olika slag. Du kan väl 
skriva att man kan kontakta m~ 
(te! 14 54 61) om man vill hjäl
pa till , avslutar Anna-Sofia. 

Och till sist kan VB avslöja att 
man nog skall kunna få en kopp 
kaffe och läsa en tidning i den 
nya boklådan. Ännu är inte allt 
förlorat for de gamla insuttna 
revolutionärerna. 
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Löpsedel 
för Lund 

I söndags inleddes löparsäsongen 
med terrängloppet Lugi Cross ute 
på Skryllegården. Det blev mest 
utomkommunala topplaceringar, 
således vann Göran Bengtsson 
från Helsingborg niokilometers· 
loppet och två Heleneholmstjej· 
er tog hem damernas 4,5 km. 

Det här loppet som för några 
år sedan samlade ett dussin lö· 
pare hade i år ca 150 anmälda, 
det säger något om löpar-joggar· 
marathonvågens intensitet och 
bredd. 

Nästa lundalopp blir >>Lunda
loppet» den 12 april. Det är ett 
kort men häftigt löp runt och 
på S :t Hans backar. Sverker 
Oredsson och Sven Hugo Mat
tsson brukar springa, om inte 
blåsten är för svår. 

Den 8 maj är det dags för 
Skryllemilen, som tyvärr kolli
derar med Landskrona Marathon 
och solastafetten. Vid den här 
tiden har de flesta motionärer 
börjat komma i form och det 
kan bli lite stressigt på stigarana. 
Men det är härligt med skogs· 
luft. Varning för backarna efter 
8km! 

Skryllemilen är en bra repeti· 
tio n inför det nyinrättade Kar
nevalsloppet den 21 maj, som 
går från Malmö till Lund (en 
halv mara). Det blir mycket as· 
falt, så köp in ett par bra skor 
för tillfåll et. Träna så att du 
någorlunda lätt kan klara av 
en mil, så går nog resten av bara 
farten. Tapio Salonen, f.d. sty· 
relsemedlem i Vpk-Lund, lär ha 
slagit vad om att klara löpet. Det 
går nog om han slutar röka. Nå
gon annan som vill anta utman· 
ingen (och sluta röka)? 

Arets höjdpunkt för Lunds 
del är som vanligt Lugi Mara
thon i september. Det är Sveri· 
ges äldsta Marathonlopp och 
borde soringas av alla ansvars·· 
kännande och traditionsmedvetna 
långlöpare, men tyvärr har stads
loppen med smart reklam, och 
med hjälp av stora tidningars upp· 
backning, blivit alla motionärers 
drömlopp. Till räga pa allt har 
Friidrottsförbundet godkänt att 
Malmö Marathon läggs l vecka 
före Lundaloppet. Det är ingen 
tillfållighet: förbundet kammar 
hem pengar på Malmöspektak
let . Kan ingen uppvigla Lunds 
kommunfullmäktige mot beslu
tet? 

Malmö har redan ett lopp, näm
ligen Malmfrisksportarnas mara 
den 4 april. Det är årets första 
långlopp i södra Sverige. Här 
springer ingen Ingo, men väl rep
resentanter för den stam av lö
pare som alltid, långt före rekord 
och business kom in i bilden, 
luffat omkring i'de svenska sko
garna. VB skickar förstås sin 
löpande reporter till det lop· 
pet 1 
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Valteoretikern Sören Holmbergs 
undersökningar från valet 197 9 
har visat att det som Vpk-välj
arna ansåg vara bäst i partiets 
politik var Nej till kärnkraft, 
Bort med matmomsen samt skat
tefrågorna. Dessa frågor bör drivas 
även i år, tillsammans med sys
selsättnings- och ungdomsarbets
löshetsfrågorna: 56% av Vpk:s 
väljare var under 30 år. Det som 
Vpk-väljarna ansåg vara sämst 
med partiet var att det befann sig 
för långt ut till vänster och att det 
brast i trovärdighet. Det förra får 
vi väl försöka leva med, det senare 
bör repareras. 

För Lunds del slutligen bekräf
tades den stora betydelse som den 
förda lokalpolitiken har, tillsam
mans med övriga egna aktivite
ter. 

Inte minst så måste väl upply~
ningen att Vpk vid valet 1979 fick 
en en starkare ställning ju längre 
valrörelsen framskred, vara en 
sporre till krafttag. Låt oss för 
en gång skull ge SDS rätt, nämli· 
gen när de i en analys 1980 spåd
de ytterligare uppgång för V pk! 
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KONST OCH 
KONSTHANTVERK 

På V pk :s 1 majfest kommer det 
även detta år att bli auktion på 
konstprodukter för att få in lite 
pengar till valarbetet. Vi ber dig 
därför om ett bidrag till auktio
nen. Det kan vara något du gjort 
själv eller något du har hängande 
på väggen och som du kanske kan 
undvara. Kanke har du någon 
affisch som kan vara värd ett bud. 
Gåvor kan du lämna till Vpk :s 
partilokal på Bredgatan 28. 
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Valtider igen. För oss utomparla
mentariker erbjuds alltså nya möj 
ligheter att delta i den Cirkus som 
rösträttsuttnyttjandet har bl i vit. 
Med allehanda tricks och knep 
försöker man knipa folks röster. 

Redan nu behöver vi formera 
en sång/teater/prok lamatians
grupp som kan föra ut VPK :s 
alternativ på Lunds gator, torg 
och gårdar. 
Pla nering & träning måste påbörjas 
redan nu, så att ett väl inövat 
program är klart till sommaren 
för att finsli pas till hösten . 

Du som kan ställa upp 1 gång/ 
vecka samt nästan varje kväll och 
helg strax före valet, ring till 
14 76 78 och anmäl dig. 

På stadsbiblioteket finns en liten utställning som handlar om 
kulturtidskrifter. Den är sammanställd av C.J. Charpentier och 
Leif Nelson. 

l denna beklagar man sig - med rätta - över att 204 kul
turtidskrifter bara får B miljoner från Statens Kulturråd, me
dan ca 500 organisationstidskrifter erhåller 56 miljoner från 
Presstödsnämnden och, kunde man ha tillagt, till tidningar ut
delar samma nämnd 310 miljoner. 

Klaga månde också Veckobladet som av allt detta erhåller 
noll, trots a'tt VB är den suveräna blandningen av kulturtid
skrift, organisationsorgan och tidning. Dessutom är VB ett gott 
exempel på decentraliserad kultur med icke-kommersiell mål
sättning. Men här hjälper inga fina ord: inga statliga utred
ningar har kunnat förutse något så underligt som Vecko
bladet. (Du prenumerar väl? 50 kr på pg. 17 459- 9.) -----------1 Ja, ja11 vill prenumerera på l 
l Veckobladet, enligt nedan. Frankeras ej l 

Jag betalar när inbetalnings· veckobladet 

l 
kortet kommer. 

D Helår 50:-

betalar portot l 
1 D Halvår 25 :- l 

VI!CKOBLAUET 

l Sånd Veckobladet till 

l Namn .... .......... ......................... .. . 

l Adress ... ................................ ... .... . 

l Postadress .......... , .... ... ... ........ ....... . -----
Svarsförsändelse l 
Kontonummer 12053021 l 
221 10 LUND l -----

- De begärda anslagen till magne
tiska observationer i Lund om 
2.500 kr har inte vunnit stats
utskottets bifall. 

-Det blir ingen karneval i år. 
Pengarna går till de storartade 
festligheterna i oktober, då nya 
universitetshuset invigs. 

f.d. SKOLA TILL SALU 
Änglarps skola naturskönt 

belägen i N :a Skåne. Fastigh. 
omfattar 5500 kvm tomt. 
Huvudbyggnad 300 kvm, 11 
r~m, kök, badrum, dusch,wc, 
Liten glasveranda. 
Annex 175 kvm, 1och1/2 
plan. BV: 2 garage, verkst. 
bastu, festsal. ÖV: Vävsal, 
kök, dusch-WC. Komb . sov
vard.rum. 

Skolan är lämplig för kol
lektiv ev. kursgård. Pris: 
298.000. Ring Anna 046/ 
132726. 

VPK l F Lördagsträningen är in
ställd. l stället träningsmatch mot 
Nilstorp lö 27/3 kl 13 .30 Järn
åkraskolan . Ombyte hemma. Alla 
kallas härmed. 
BLASORKESTERN Rep sö 28/3 
kl 19 på P alestra. 
SCHOTTISBERSAN 27/3 Folk
musik och dans Klostergårdens 
fritidsgård kl. 18 
Hg F Årsmöte. sön 28/3 kl 1 O 
Stadsbibl. hörsal. 
VPK Distriktets årskonferens 
hillles den 8-9 maj. Ombud ut
ses vid kommunmötet den 15 
april. Motioner till årskonf . 
skall vara distr . tillh. senast den 
26 mars. 
EL SALVADOR Vad händer? 
Ulf Aneer visar färska dia-bilde r 
och berättar. lö 27/3 kl 13 Fol
kets Hus. Stödkom. för Nic.folk 
26 MARS rörelsen. 11-års dagen 
firas fre 26/3 kl 19.30 Stadsb . 
hörsal. 
KU Arbetsmöte to 1/4 kl 19 på 
KU lokalen inför arbete- och 
bostadskampanj en. 
Kompol har möte måndagen den 
29 mars kl 19 på partilokalen 
Bredgatan . 

REDAKTIONSUTSKOTT: Kenn y 
Andersson, Lars Borgström samt 
Finn Hagberg. 
BILDER: Kenny Andersson, Inger 
Stenlund 

Nästa veckas kontaktredaktör är: 
Jan Hinderson som träffas på tel 
12 71 26 
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