
VE(~Jlf)IIJ .. AJ)J~'I' Js 
UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND 

Utkommer fredagar 1982 8:e ärg. 

Fredagen den 22 ok ober 1982 

Kol i Lund 
Skorstenen från angkraftverket vid lasare ttet har in te preciS be
trakta ts som ett pittoreskt inslag i s t adsbilden av de omkring
boende. Energiverkets fö rslag på o ch hälsovårdsnämndens god
kä nnand e av p ro vbränning med flytande kol i en av pannorna 
sägs kunna förbätt ra situ ationen . Om man emellertid tittar 
litet närmare på vad man vet , upptäcker man att det lika gärna 
kan bli sämre . Det är just det förösket går ut på - att se om det 
blir b ättre eller sämre . 

spå n på de senaste årens ener
gidebat t har bolagen naturligtvis 
försök t se in i fram tiden och satsa 
på det som skulle kunna bli lön
samt (o h helst aven milj övänligt) . 
En av satsningarna har vari t pa 
s k flytande kol - olika varianter 
på kQI-vatten-hlandningar. Tre 
svenska bolag AB Carbogel, Ny
col AB och Ftu tdcarbon ntema
tlonal, har arbetat oberoende av 
varandra och kommit en god bit 
på väg. Hur långt är man dock in
te överens om . Carbogel menar 
t ex a t t många tester ä terstär in
nan det är dags fö r kommersiell 
produktion , medan Fluidearbon 
mer eller mindre anser sig färdiga . 
Det senare har fått börsjätten 
Sonesson i Malmö att intressera 
sig för ide'n och man har därför, 
tillsammans med Kema Nobel, 
Elektrasandberg och amerikanska 
Allis-Chalmers, tagit över Fluid
earbon AB med Anders Wall som 
styrelseordförande. 

Det brinner i knutarna. 
Det bö rjar nu bli angeläget för 
bolagen att så fort som möjligt 
komma ut med sin produkt och 
fä ett försprång på marknaden 
med det förmodade mycket lön
samma bränslet. Det som återstår 
är testning i full skala, där drifts
säkerhet , driftsekonomi och mil
jöeffekter kan undersökas. Sådan 
försöksverksamhet planeras alltså 
starta inom kort i Lund och även 
i Olofström. 

Ini tiativ 
Enligt de papper som finns att till
gå kommer iniative t från Energi
verkets styrelseordförande, som 
lagt fram fö rslaget för sin styrelse 
i augusti. Denna har skickat ären
det vidare till hälsovårdsnämnden 
för att få miljöeffekterna bedöm-
da. · 

Energiverkets initiativ bottnar 
förmodligen i den vällovliga ambi
tionen att försöka komma frän 
det stora oljeberoendet i fjärrvär
mesystemet. Det nya bränslet sägs 
dessutom ha flera fördelar. Priset 
kommer att bli lägre (ca 1/3 av 
oljepriset) och utsläpp av svavel
dioxid och kväveoxider (som båda 
försurar) kommer troligen att bli 

betydligt lägre än för motsvara d 
ljeanvändning. 

et finns välkän a negativa 
sidor med koleldning. Föru tom 
redan amnda utsläpp kommer 
o k:;a utsläpp av stoft. koldioxid 
och tungmetaller i luften. Dess
utom produceras ansenliga avfalls
mangder. Det var dessa problem 
som hälsovårdsnämnden hade att 
ta ställning till. Det papper som · 
ledamöterna fått från förvaltnin- · 
gen måste betecknas som under
måligt. Man talar i sto rt sett bara 
om vad man bör mäta och inget 
om vad man förvä ntar i form av 
miljöpåverkan och om detta kan 
anses godtagbart. Bara allmänt 
prat om att miljöpåverkan "anses. 
... i jåmförelse med olja att mins
ka." (Energiverksstyrel~ens mot
svarande beslutsunderlag bör nog 

snarast ses som en reklambroschyr 
för Fluidearbons bränsle!) 

Både inför beslutet i energi
verksstyrelsen och hälsovårds
nämnden har saken lagts upp som 

. om den var nhot bra för Jlliljön. 
forts. s. 3 
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Kamp för livet 
Fruktansvärd te"or 
i Guatemala 
I lördags h ade stödkommitten fö r Centralamerika i Lund ar
rangerat ett möte med två representanter för den katolska orga
n isationen Comite pro Justicia y Paz (kommitte för rättvisa och 
fred} från Guatemala, Regina Hernandez och Carmelita Santos, 
som är katekister (katolska prästers medhjälpare). På mötet var 
oc kså Bo och Birte Lindblom, som är Amnesty Internat ional
medlemmar och författare till boken »Guatemala- hycklarnas 
paradi ». Man informerade o m situationen i Guatemala. 

Brister massmedias bevakning av 
skeenden i vissa fall, medan andra 
händelser får nästan överdriven 
uppmärksamhet? Regina Heman
dez och Carmelita Santosuttalade 
sin besvikelse över pressens över
betoning av händelserna i Liba
non medan situationen i Guate
mala nästan helt förbigås. 

De två katekisterna besöker 
flera länder i Europa för att bl. a. 
informera om folkets levnadssi
tuation i Guatemala, om att ka
tolska kyrkan är en del av den 

fort s. s. 3 

Laosmöte 
Ett l i t et fa ttigt land som efter 3 O 
års krig med enorma svårigheter 
strävar efter att bygga socialism
men. Den bilden fick man av Laos 
vid det möte som Solidaritet med 
Vietnam arrangerade den 18/10 i 
Lund. 

Vid mötet medverkade Laos' 
nye ambassadör i Sverige, Platha
na Choulamany, och chefen för 
SIDAs Asienavdelning, Börje 
Ljunggren. Ambassadören berät
tade hur Laos fortfarande lider av 
skadorna från kriget. Från den 
gamla reaktionära regimen har 

·man ärvt sociala problem som 
prostitution, analfabetism och 
drogmissbruk. Samtidigt ·som man 
kämpar för att återuppby~a lan
det och bygga upp en soctalistisk 
ekonomi så utsätts man för yttre 
l10t från Kina och Thailand. 

Det viktigaste nu för Laos är 
enligt ambassadören att säkra fre
den i regionen. Tillsammans med 
de andra indokinesiska staterna 
har man ställt en rad konkreta för
slag på hur detta skulle kunna gå 
till. 

Adelsohn angrep 
Börje Ljunggren, som i somras 

fick rycka ut och försvara bistån
det till Laos sedan det angripits av 
Ulf Adelsohn, redogjorde bl. a. för 
hur den optismistiska syn på möj
ligheten till en snabb utveckling 
av landet som de laotiska ledarna 
hade de första åren efter segern 
över USA, ersatts med en mera 
tålmodig realism . Viktiga ekono
miska mål för Laos är att bli själv
forsörjande på ris och att utveckla 

; landets dåliga kommunikationer. 
'Vad gäller det sista har det svens
ka biståndet varit viktigt och 
framför allt möjliggjort brobyggen 
i samband med vägprojekt. Sveri
ge hjälper också till att utveckla 
skogsbruket och Laos sätter stort 
värde på det svenska biståndet. . 

Ambassadör Plathana Chou
lamany avslutade mötet med att 
säga att de indokinesiska folken 
som vet vad krig vill säga, mer än 
något annat önskar fred. Han 
hoppades på Sveriges stöd i karn
pen för en rättvis fred i regionen. 



Aktivitet 
-viktigare 
än någonsin! 

Aktivitet - viktigare än någonsin! 
Landet har få t t en ny regering, 
förhoppningarna är stora. Inte 
minst . många ungdomar har hop
pats på soc:Laldemokraterna. Nu 
skulle · det bli jobb och bostäder. 
PolitK<:ert skulle läggas om radi
kalt. Åtminstone är detta nog vad 
många har väntat sig. 

Tyvärr ser det inte u t att bli på 
det sättet. Deval~ring och moms
höjning innebär att vi får ännu 
mindre pengar att köpa för. Rege
ringen talar om hårda u tgiftspröv
ningar. Nya nedskärningar tycks 
alltså vara att vänta. Det finns risk 
för att svångremspolitiken kom
mer att fortsättas av socialdemo
kraterna. 

I Lund är den politiska bilden 
rörig. Ännu är det oklart hur ma
joritetsförhållandena i kommunen 
kommer att se u t. 

Men oavsett hur partierna 
kommer överens i Lund och oav
sett vilket parti som har regerings
makten så ska vi inte låta oss luras 
att tro att det är detta som är det 
viktigaste i politiken. 

Det var betydelsfullt att vi 
blev av med borgarregeringen. 
Men ska det till en verkligt radikal 
omläggning av politiken, då häng
er det på alla oss som önskar en 
sådan omläggning, att vi tar vår 
del av ansvaret. Att vi inte överlå
ter frågorna åt toppolitikerna. 

Vi måste fortsätta kämpa för 
rätten till ett jobb och till en bo
stad. Och inte minst viktigt: Vi 
måste peka på sambandet mellan 
arbetarrörelsens traditionella 
kampfrågor och de frågor som 
drivs av de nya folkrörelserna: 
kvinnorörelsen, fredsrörelsen och 
miljörörelsen. 

Risken är stor för att förhopp
ningarna som nu ställs på socialde
mokraterna följs av besvikelse. 
Ska denna besvikelse in te leda till 
passivitet och allmänt poltikerför
akt, då hänger det på oss i väns
tern. Med vår aktivitet kan vi visa 
att politisk kamp lönar sig. Det är 
på denna aktivitet det hänger om 
inte moderaterna ska ta över Sve
rige 1985. 

Dimman kryper _u .. 
Nu är det snart november igen, 
den mål)ad som är Lunds stäm
ningsfuliaste. I november är de ka
raktäristiska dimmorna dimmi
gast, aldrig dryper" fukten som då. 
Kort sagt, i november är Lund 
verkligen Lund. Det stundar här
liga tider för stämningsfrossare 
och de utpräglade konnässörerna 
tar sig m er än gärna en tripp till 
Tvedöra för att kunna njuta feno
menet i dess tätaste manifesta
tion. 

Novemberdimman ligger också 
tät över de kommunalpolitiska 
vattnen. Det är fullständigt vind
stilla och man ser ingenting be
stäm t - det är bara den egna över
retade fantasin som producerar 
spöken i det grå töcknet. still
heten är förrädisk, här och där 
hörs ett ödsligt plurrande ibland 
följt av ett övergivet hoande i 
hopp om bundsförvanter som inte 
finns. Båda sidor lär ivrigt flirta 

med miljöpartiet erbjudande val
samverkan och platser i nämnder 
mot stöd i ordförandeval och an
nat. Några definitiva förhandlillgs
framgångar för endera sidan har 
det dock inte hörts någonting om 
- det lär väl bli nog så svårt att 
kunna lita på ett parti som man 
anar in te ens eftersträvar en enad 
front utåt. Det blir som att genom 
förhandlingar och goda ord fö rsö
ka få saltet i en balja havsvatten 
att bege sig till baljans ena sida. 

Skymning 
Det blir allt ödsligare på stan 

nu för tiden. Gleerups notavdel
ning har pressats in i en liten 
skrubb, där det inte finns plats 
för mer än en kund åt gången, det 
kan väl aldrig gynna försäljning
en? Skivavdelningen blir allt 
mindre. Detta är kritiskt för ett 
parti som vårt med egen blåsor
kester. Nå, man hade väl kunnat 

stå u t med detta om avsikten varit 
ati i stället öka utbudet av god, 
tankeväckande progressiv littera
tur som en litet senkommen er
sättning för det saknade bokcafet, 
som ju kunde fylla alla ens önske
mål i den riktningen. Men nej, det 
är i stället tingeltangel som ska 
störtexponeras. 

Utanför på gatorna kämpar 
specialaff;irer och ideella förening
ar en ojämn kamp. Järnaff<irer 
och fiskhandlare får vika för ham
burgerbarer och klädmånglare. 
Vill jag köpa en skruv av bättre 
kvalitet än det onämnbara skräp 
som saluförs av varuhusen blir 
jag tvungen att kasta mig på min 
cykel för en tur långt ut på väs ter, 
förföljd av meningslösa meddelan
den som »Förnya vintergardero
ben nu 1» (när skulle man annars 
förnya vintergarderoben?) para
de med diverse erbjudanden till 
allt·större extrapriser. 

Lucifer 

Halva himlen är vår! 
Var hittar den kvinnliga präs
ten sin identitet och sitt värde 
som kvinna? Det har Ulla
Carin Holm frågat landets alla 
kvinnor som var prästvigda 
fram till år 1977. Resultatet 
är en avhandling med titeln 
"Hennes verk skall prisa hen
ne - studier av personlighet 
och attityder hos kvinnliga 
präster i svenska kyrkan", 
Är Gud ett hinder eller en möjlig
het för kvinnor i feministisk be
frielsekamp? Det beror på. Ulla
Carin resonerar utifrån en sam
hällsanalys och uppmuntrar till 
politisk aktivitet. 

Ull-Carin refererar till en un
dersökning om tonåringars reli
gion. Pojkarnas starkaste känsla 
med Gud är identifieringen med 
Gud, medan flickornas känsla är· 
beroende eller förening med Gud . 
Kvar i könsrollsmönstret riskerar 
den kvinnliga prästen sin identitet 
som präst eller som kvinna, då 
en präst sägs identifiera sig med 
Jesus. Det kan bara en man göra. 
Yem är den kvinnliga prästen? 
Ar hon den stolta bruden? 

Antalet ensamhushåll har ald
rig varit större än nu. Det beford
rar skenbart jämställdheten mel
lan könen, menar Ulla-Carin. Den 
ensam, ma mannen lär sig att städa, 
tvätta och laga mat och den en
samma kvinnan sätter i proppar, 
byter bildäck och hugger ved på 
landet. Av överlevnadsskäl tvingas 
var och en på sitt håll lära sig litet 
av allt. 

Samhällets mekanismer verkar 
också i kyrkan, där gemensam 
gudstjänst viker för ensam medita
tion, musik och personliga samtal. 
Gud hålls inte längre på heligt av-

stånd ·och gränsen mellan lekman 
och präst betyder mindre. Begrep
pen synd-skuld -försoning mister 
sin mening i ett samhälle där all
ling är relativt. Kvinna eller man . 
- vad betyder det? 

Ulla-Carin menar att det ska 
betyda nogonting, något eget i 
delat ansvar med klara gränser. Vi 
mår bra av ritualer, vilket förut-

sätter en viss gemenskap som 
grund. I den gemenskapen - kol
lektivet, kooperativet, familjen, 
gudstjänsten m m - får målet 
jämställdhet mellan könen sin ful-
la mening. · 

Frän år 1958 tillåter lagen 
kvinnlig prästvigning. Det innebär 
inte att någon bredare jämställd
het har uppnåtts, visar den här 

undersökningen 20 år senare. En 
manlig präst lär i mässan identi
fiera sig, "Kristus i mig", medan 
den kvinnöiga prästens upplevelse 
är "K ristus för mig". Hopplös är 
Eva i mig! 

Alternativet till underkastelse 
är att utvidga ett medvetande om 
förtryckets mekanismer. l det ar
betet är Ulla-Carins bok stimule-

rande läsning. Som motbild till 
Eva, Maria och Magdalena håller 
hon fram de förtryckta israelernas 
uttåg ur Egypten som möjlig sym
bol för den kristna kvinnorörelsen 
-Exodus. 

Disputationen äger rum i earo
linasalen i Lund den 25 .l O 
k114:15 . 

KG 



forts. fr. s. l »Kol .... .. » 

Men, som Nycols VD säger, "det 
är inte för miljöns skull som det 
nya kolbränslet kommer." "Nå
gon större förbättring jämfört 
med vanlig koleldning är det in
te., 

Utsläpp 
Man kan tydligen på goda grunder 
(proveldning vid Svenska Tobaks . 
AB i Malmö) anta att svaveldioxid 
och kväveoxidutsläppen blir lägre 
än med oljeeldning. Däremot har 
man inte någon större kunskap 
om stoft- och tungmetallmängder
na - mer än att de blir högre . 
Detta är allvarligt eftersom prov
bränningen kommer att förläggas 
till en av pannorna i ångkraftver
ket vid lasarettet, dvs i stort sett 
mitt i Lund! Man kan fråga sig 
varför man väljer just do.!nna pan
na och anar svaret i energiverkets 
papper - det är tydligen den enda 
med "förhållandevis effektiv stoft
avskiljare", Följdfrågan blir då na
turlig: varför över huvud taget i 
Lund om man inte har någon 
lämplig panna? Vid tester, då man 
vet ovanligt lite, borde man välja 
plats med stor omsorg för att inte 
äventyra människors hälsa i onö
dan. Nog skulle man väl i Lund 
kunna vänta på testresultat från 
andra håll eller på att man anpas
sat någon lämplig panna för prov
driften. Man kan ju faktiskt inte 
så tvärsäkert , som i hälsovårds
nämndens papper, påstå att miljö
påverkan kommer att minska -
snarare är det tvärtom när stoft
och tungmetallutsläppen tas med i 
kalky)en . 

Avfall 
Varken i energiverkets eller hälso
vårdsnämndens papper nämns 
med ett enda ord var man ska 
göra av askan och slaggen som bil
das. Det rör sig om stora mängder 
och avfallet kommer att innehålla 
tungmetaller som måste fallas u t 
för att inte följa med regnvattnet 
till grundvattnet. Borde inte för
söksverksamheten även omfatta 
avfallshanteringen och varför fick 
inte hälsovårdsnämnden ta ställ
ning till denna? Det påminner om 
ett trick som använts nyligen i ett 
annat energisammanhang. Besluta 
om en energiförsörjning utan att 
veta hur man skall ta hand om av
fallet. 

Kvarteret 
Ugglan 
förtätas? 
Vid byggnadsnämndens samman
träde den 6/10 behandlades bl. a. 
kvarteret Ugglan. Bakgrunden är 
att en byggmästare köpt en större 
fastighet (tomt) i kvarteret och 
ansökt om tillstånd att bygga ett 
antal radhus i kvarteret. Ny stads
plan kommer att göras för områ
det, och för kvarteret Ugglan före
ligger tre förslag. Det första går u t 
på att hela det inre av kvarteret 
görs till park. Det andra innebär 
att 3 mindre hyreshus läggs i rad 
inne i kvarteret, medan det tredje 
vill placera in 4 hyreshus på sam
ma plats, vilka då kommer att 
ligga praktiskt taget kloss i kloss. 
Byggnadsnämnden fattade inget 
beslut , utan har skickat ärendet 
på remiss till alla andra nämnder 
och berörda myndigheter. Det 
kommer alltså att ta flera måna
der, kanske ett halvår innan frå 
gan avgörs . 

Tomas Schlyter, representant 
for Vpk i byggnadsnämnden, 
tycker att en park utan hus är li
tet väl luxuöst och föreslår själv 
två eller möjligen tre mindre hy
reshus oregelbundet placerade. 

Valtipset 
Så kan vi äntligen publicera nam
net på vinnaren i valtipset. Vpk i 
Lund fick 5931 kommunala rös
ter, dvs. ganska precis 1000 farre 
än vad som behövts för samma 
procentuella andel som i förra va
let. 

Bäst tippade Ulf Sellberg, 
som bara var 4 pinnar ifrån med 
sitt tips på 5927. Näst bäst tippa
de Martin Björck och sedan i ord
ning Anna-Sofia Quensel, Joakim 
Fahlen, Gunnar Sandin, Finn Hag
berg, Margareta Björnsson, Anders 
Stark, Nils Elvfersson och Anders 
Tunlid. Priserna kommer efter
hand att skickas ut till dessa. 

Medeltipset låg på ca. 6600 
röster, dvs. tipparna väntade en 
vi ss tillbakagång, dock inte så stor 
som den blev. 

Sven-Hugo Mattson 

forts. fr. s. l »Kamp: ...... » 

folkliga resningen för landets be
frielse och att snabb humanitär 
hjälp behövs både i landet och till 
dem som flytt till södra Mexico 
och Honduras. 

Systematiskt utrotande 
Den 23 mars i år genomfordes 

ännu en statskupp i Guatemala. 
Den nya presidenten, Rios Montt , 
säger sig vara tillsatt av gud. För
trycket som förut var koncentre
rat till städerna har nu spritts till 

landsbygden där det sker ett sys
tematiskt utrotande av befolk
ningen. Ca 200 personer mördas 
nu varje dag. Byar bränns ned , 
majsskördarna skärs ned och för
störs av sÖ!dater. 

Ca 60% av befolkningen är 
indianer, som nu inser sin verk
lighet, att deras lagd inte tillhör 
dem. Den legala oppositionen har 
totalt utplånats. 1980 stormades 
LOs högkvarter vid två tillfallen. 
43 personer greps och det finns 
inga spår efter dem. LO är liksom 
i Frankrike ·katolskt. Nuvarande 
fackföreningar är tillsatta av sta
ten. 

Nej till Apartheid och Sydafril<as olagliga ockupation av Namibia! 
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Zaradonga 
Bags of Rythm· 
Peps Blues Band 
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Mo t stå ndsrö re !ser 
De katolska prästerna sändes 

först u t på landsbygden i pacifi
cerande syfte men när de såg 
verkligheten solidariserade .de sig 
med indianerna och en del av dem 
tillhör också den väpnade mot
ståndsrörelsen. På 60- och 70-ta
len bestod gerillan huvudsakli
gen av militärer , som revolterade 
mot sin roll som förtryckare och 
av studenter. Nu är motståndsrö
relserna direkt folkliga uppror 
som .. bara begränsas av bristen på 
vapen. Det finns fyra gerillarörel-

ser och flera civila motståndsrörel
ser. Det nya är att kyrkans och 
indianorg~nisationernas deltagan
de i dem är så stort. 

Vilka är soldater? 
Carmelita Santos berättade om 

hur 225 personer, däribland gamla 
och barn, i en by nära hennes 
hemby, mördades på ett utstude
rat grymt sätt. De ansågs vara ge
rillaanslu tna. Det skedde den 18 
juli. Det är speciellt upprörande 
för indianerna att de gamla dödas 
så förnedrande. Som bärare av tra
ditioner respekteras och vördas 
de. 

Vilka är då soldater? J o, indi
aner som under hot om döden 
tvingas att bli soldater. Bo Lind
blom berättade att man under 
marknadsdagar passar på att samla 
ihop de unga pojkarna, 16-17-å
ringar, binda dem och lasta dem 
på bilflak och köra dem till en 
förläggning. Där blir de mycket il
la behandlade en tid och så en dag 
får de mat och kläder (uniform) 
och kanske sitt första par stövlar, 
får veta att de är speciellt utvalda, 
landets hopp och försvar. Birte 
Lindblom talade om att det nu 
sker öppna avrättningar vid rege
mentena och den 17 september 
avrättades 'tie första fyra. 

Att få leva! 
Mekaniseringen av jordbruket 

gör. framtiden för indianerna ännu 
svårare. De !Jiir helt enkelt över
flödiga. Regina Hernandez och 
Carmelita Santos kommer efter 
sin rundresa i Europa att å tervän
da till Guatemala trots stor risk 
för sina egna liv. De vet att de
ras sociala arbete där är absolut 
nödvändigt för folket. De hoppas 
att de kan få solidaritet och stöd i 
den kristna världen. 

Carmelita Santas slutade med 
att säga: »Vi kräver inte ens att få 
jord, bara att få leva! » 

KL 
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Kyligt för kvinnojour 
Lokalproblem ödesdigert? 

Interpellation till fa stighetsnämn
dens ordförande om vilka åtgärder 
Du är beredd att vidtaga för att 
bistå Kvinnocentrum med läm pli
ga lokaler. 

Kommunfullmäktige beslöt 
efter Vpk :s motion om åtgärder 
för misshandlade kvinnor att bl. a. 
en allsidigt -~sammansatt arbets-

· grupp_. skulle arbeta fram konkreta 
förslag till åtgärdsprogram . 

I denna grupp ingår represen
tanter från olika kvinnoorganisa
tioner, politiska organisationer 
och myndigheter. Kvinnocent

ningskontrakt för att inte stå i 
skyldighet att ge dem ersättnings
lokaler. 

Då Kvinnocentrums krisjour 
nu dessutom utgör en viktig re
surs i kommunens arbete för miss
handlade kvinnor vill jag fråga föl
jande: Är Du som fastighetsnämn
dens ordförande beredd att till
sammans med Kvinnocentrum 
medverka till att organisationen 
erhåller lämpliga lokaler? 

Lund 1982-10-19 
Gun/äg Stenfe/t, V pk 

rums krisjour är en av deltagarna . .-------------
Krisjouren utgör en erfarenhets-
mässig och viktig· del i den s tom
me av resurser som finns i kom
munen för stöd åt kvinnor i olika 
knssituationer; Kvinnocentrums 
krisjour har också sedan i somras 
till stöd för sitt arbete få t t dis
ponera en av Socialförvaltningen 
förhyrd lägenhet. 

Under gruppens arbete har 
framkommit att Kvinnocentrum 
är i en helt ohållbar situation vad 
gäller lokalfrågan. För ca l 1/2 år 
sedan sålde kommunen den fastig
het på Lilla Algatan, där Kvinno
centrums lokaler fmns, till Katols
ka kyrkan. Kvinnocentrum hade 
sedan tidigare endast rivnings-
kontrakt. ' 

Hyran för lo)<:alema uppgår till 
ca 800:- i månaden. Medlemmar i 
Kvinnocentrum fick under förra 
hösten och vintern lägga ner ett 
tungt arbete på att komma i kon
takt med Katolska Kyrkans för
valtningsbolag och ett ännu tyng
re arbete med att få åtgärdat de 
största bristerna. Och detta arbete 
utan större resultat. Vatten, vär
me och el saknades under flera 
vintermånader! 

Utannonserade möten fick in
ställas, förläggas till provisoriska 
lokaler etc.. Detta ledde till att 
organisationen utsattes för svåra 
påfrestningar och rekryteringssvå
righeter, Och framför allt förlora
des möjligheten för kvinnor i kris
situationer att söka sig tilllokalen 
på ett naturligt sätt. 

Nu tycks eländet upprepas 
igen. För en vecka sedan var äter 
el och värme borta. Efter årets 
slut riskerar K vinnacentrum att 
stå utan tak över huvudet. Organi
sationen har sökt efter lokaler på 
egen hand men ej kunnat accpte
ra erbjudanden pga hyrans stor
lek. Organisationens ekonomi 
bygger enbart på medlemsavgifter. 

Kvinnocentrums krisjour kan 
endast vara en resurs för kommu
nens arbete för misshandlade 
kvinnor såvida de har ordentliga 
arbetslokaler. Det är också viktigt 
att de får lokaler där gtuppen kan 
vara kvar på sikt. Det går inte att 
bedriva en jourverk5a~het vecka 
efter vecka i kyla ,och mörker ..., 
inte ens av och fl! r Kvinnor! , 

När Kvirmocentrum fick loka
lerna på Lilla Algatan påstås att 
Du endast medverkat till att F 
organisationen lokaler med .. nv-

Trafikbuller 
skäl för 
kontorisering? 

Vpk har genom sin ledamot 
Daniel Kailos reserverat sig 
mot kontoriseringen av en bo
stadslägenhet inom Thoman
der lJ. 

-- V pk är liksom övriga partier 
motståndare till kontorisering av 
bostadslägenheter. Viljan hos öv
riga partier att leva upp till fatta
de beslut är emellertid in te all tid 
stor. 

- I det aktuella fallet hade fas
tighetsägaren åberopat trafikbul
ler som skäl för kontoriseringen. 
Vi menar att fastighetsnämndens 
majoritets villighet och beredskap 
att ansluta sig till denna uppfatt
ning är kortsiktig och undfallan
de. 

- I avvägningen mellan bostä
der och trafik är det naturligtvis 
när det gäller redan bebyggda om
råden trafiken som måste ge vika. 
Om trafiksituationen innebär mil
jöstörningar för de boende måste 
trafiken saneras eller olägenheter
na på annat sätt reduceras. Åt
gärden kan inte vara att kontori
sera bostäderna. 

- Genom det nu fattade be
slutet förstärks dessutom tenden
sen att det går att kontorisera i 
innerstaden i strid med av de poli" 
tiska partierna i samstämmighet 
uttalade målsättningarna. Y tterli
gare ett fall läggs till tidigare. På 
detta sätt försvåras också en fram. 
tida och nödvändig avkontorise" 
reing. Vpk menar att de politiska 
partierna bör leva som de lär i 
denna fråga. Vi är på denna punkt 
tydligen helt överens med center· 
partiet, som också går emot kon
toriseringsyrkandet. Vi är besvik
na på de övriga partierna, som ver
kar ha accepterat vad fastighets
nämndens vice ordförande Per 
Lundgren (s) sade i ärendet, näm
ligen att man måste styras av prin
cipen "att det gäller att leva något 
så när som man lär". Den sortens 
eftergifter är in te rimliga. 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 LUND 

Blåsorkestern 
övertygar 

Vpks i Lund egen biasorkester 
»Lunds Kommunistiska Blåsorkes
ter» går från klarhet t ill klarhet. 
Lördagen den 9 oktober spelade 
man på Ulfericos fest i Folkets 
Park. Man visade konstnärlig 
bredd: Kleine Festmusik av 
1600-tals-engelsmannen Dun
combe, Alabama av Brecht(Weill, 
Down by the riverside, Valse Cre
ole och Follow On framfördes 
med stor framgång, så mycket 
större om man jämför med orkes
terns prestationer för bara några 
år sedan. 

Festen förgylldes vidare av ett 
lysande balalajkaspel av Nik 
Swedtnor och flöjtduett samt spel 
pa gummislang med plasttratt. 

Blåsorkestern kommer nu att 
satsa på programmet till sin e
gen julfest, lördagen den Il de
cember, och detta gör man bl. a. 
på ett orkesterintemat helgen den 
4-5 december. Orkesterledningen 
uppmanar därför alla medlemmar 
att troget komma på alla repeti
tioner fram till dess. 

~ . 
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J örgens parmesanbröd 
Det här behöver man till ett bröd: 
50. g jäst 
3 dl mjölk 
50 g margarin 
l tsk salt 
7-9 dl vetemjöl 
l dl riven parmesan 
l msk stött oregano 
margarin till. pensling 
Såhär gör du: 
l. Smula jästen i en deg bunke. 
2. Värm mjölken och margarinet 
fmgerljumt och häll blandningen 
över jästen. Rör om tills jästen 
löst sig. 
3. Tillsätt saltet, mjölet, osten och 
hälften av oreganon. Arbeta de
gen. Låt den jäsa under bakduk 
ca. 25 minuter. 
4. Smörj en brödform. Baka ut 
degen till 14 bullar. Packa först 
ner 10 bullar i formen och sedan 
resterande 4 ovanpå. Jäs i l O min. 
övertäckt på varm plats. 
5. Medan degen jäser värmer de 
ugnen till 200 grader. 
6. Pensla med smält margarin, strö 
över resten av oreganon och gräd
da ca. 30 minuter. 

Klaffstolar k öpes. K o l lekt ivet 
Glädjen . tfn 12 90 98. 

BLASORKESTER N repeterar på 
sö 24 /10 k l 19 p å Pataestra . T a 
med alia nate . 
BLASORKESTERN har tn t ernat 
hetgen den 4 -5 dec em ber , anmal 
dig till Pelle, Beng elle r Olle! 
SOLIDAR IT ETSF EST f ör SWA
PO t re 22/10 k l 19 , AF t ora Sa 
len med bl a Peos blodsband . 
FÖREDR A G : »Towards a nego
ti ated se ttlerT1ent in Nami bia)), Pe 
t e r Katjavivi, SWAPO, f orskare i 
Oxford, sö 24/10 kl 14 stadsb ib
liotekets hörsal. 
SÖNDAGSFÖRE LASNI G . 
nVarför in t e ba ra nedrusta?!> J an 
0berg, sö 2 4 / 1 k l 16 stadsb iblio 
tekets hörsal. 
LEKTEATER för bar n och vuxna 
»Kä rnorna)>, K Vs teate rstudio, 
Mårtenstorget 5 , sö 24/10 k l 16. 
TEATERGENIQUE : 11 Kabare 
COOL, L M Bugga Bäcker & A L 
Bergelin, 'on 27/10 kl 20, Lilla 
Teatern, Sandg 2. 
FN- V ECKAN, »Vi bygger en bro 
för fred», tö 23/10 kl 10-12, Mår
tenstorget. 
KVINNOCENTRUM har arbets
möte på lokalen. L :a Atgatan 8 tö 
23/10kl11. 
MÖTE med SWAPOs Pete r Katja
vivi må 25/1 O kl 19, Småland. 
VPK t F tränar på Lerbäcksskolan 
tö 23/10 kl 16. 
KU Lund har klubbmöte on 27:e 
oktober kl 19 på tokaten Bredga
tan 28. Motioner till distr i k tså rs
konferensen , d ärefter film »Ägget 
är löst». 

konvnunistlsk 
kommunalpolitik 

KOMPOL har möte må 25/1 O k l 
,19.30 på partitokaten Bredg, 28 . 
;Rapport från partiövertäggningar
'na beredninQ till kornmunfull
mäktige m. m ~. 

~ECKOBUDI!T j 
Denna veckas · redaktionsutskott 
·utgjordes av Kristina Lanthen, O!-
· le Teleman och Jörgen Hansson. 
Bild: l nger Stenlund. 

Nästa veckas kon takt redaktör<h-: 
Kristi na LanthE!n, tfn 11 3 0 ·86 & 
Olle Te leman, tfn 12 88 BO. 
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