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Litografi 
mot tortyr 

Det finns många sätt att visa 
solidaritet med människor 
som lider. Jörgen Fogelquist 
har valt att göra en litografi, 
som ska säljas till förmån för 
folket i Uruguay genom soli
daritetsföreningen Uruguay i 
Lund. 

I Uruguay har de politiska 
fångarnas antal sjunkit till några 
tusen. Man släpper politiska fång
ar för internationell policy men är 
desto hårdare mot dem som tas. 
Målsättningen är att bryta ner 
dem psykiskt. Men ur fangelset 
Libertad har dikter skrivna på 
tunt cigarrettpapper smugits och 
smugglats och här i Sverige har de 
sammanställts och givits ut på 
spanska och svenska förra året. 

Dikterna i >>Fångarnas sån~> vi
sar att människor som isoleras, 
torteras och varje dag underkastas 
förstörelseapparatens behandling 
svarar med att skapa, säger Eduar
do Galeano i förordet . Han fort
sätter: - Det finns inget fangelse 
som kan spärra in folkets kultur , 
ingen tull som kan stoppa den, 
ingen kula som kan döda den. De 
här dikterna är skrivna med öd
mjukhet. De har varken hjältens 
eller offrets övermod och de är 
fria från all m essianism. Fängelset 
har lärt ut, mycket hårdhänt, hur 
man finner hoppet i eländets buk: 

... upp med hakan kamrat 
där fienden f"mns 

finns vi. 

skändlighetens tid är också 
solidaritetens. Den som hoppas bli 
fri en dag, hoppas också: 

... Det skulle kunna vara hoppets 
tid och jag 

skulle då ha lärt mig att klä av 
mig naken 

och tigande accepterat 
att priset var 

och kommer alltid att vara 
smärtsamt 

och aldrig är man 
någonsin i livet 

ensam 

Om man har en släkting i fang
else, riskerar man att bli sparkad 
från sitt jobb. Konstnär Jörgen 
F ogelquist har berörts och rörts 
av bl a dikterna och vill hjälpa de 
politiska fångarnas familjer. Han 
har, inspirerad av namnet Urugu
ay, som betyder »de brokiga fåg
larnas flod», gjort en litografi. Den 
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Sociala servicen i Södra Sandby sämre om 
Försäkringskassan bort? 
Försäkringskassan i Södra Sandby - den lilla luckan på posten - kommer kanske att försvinna. 
Försäkringskassan har begärt ett remissyttrande i ärendet av försäkringsnämnden, som dock en

.hälligt avvisar förslaget. 

När Södra Sandby gick upp i 
Lunds kommun l januari 1974 
upphörde den självständiga för
säkringskassan i Dalby/S. Sandby 
och gick upp i Lunds. I samband 
med kommunsammanslagningen 
lovades också att Södra Sandby 
även i fortsättningen skulle åtnju
ta försäkringskasseservice. Så har 
skett - i form av en lucka på pos
ten som har haft öppet tre timmar 
alla tisdagsförmiddagar. Tyvärr 
har man inte kunnat lämna full
ständig service i denna lucka, u ta n 
endast klarat enklare ärenden typ 
stämpla 15-kort eller lämna infor-. 
rnatian av olika slag. Däremot har 
allmänheten varit tvungen att ta 
sig in till Lund för att klara av 
pensionsärenden o. dyl. 

Försäkringskassan vill nu slopa 
luckan i Södra Sandby, med mo
tiveringen att den är dyr att hålla. 
Försäkringsnämnden har yttrat sig 
över detta förslag och enhälligt 
avstyrkt detta. Man menar att 
servicen i Södra Sandby är dålig 
nog redan. Hillevi Andersson sit-
ter i försäkringsnämnden för V pk : 
- Det blev ingen diskussion att 
tala om, utan nämnden är tämli
gen enig om att försäkringskasse-

servicen i Södra Sandby bör vara 
kvar. Ännu bättre skulle det vara 
om man dessutom kunde ta hand 

om . alla pensionsärenden, så att de 
gamla slapp att åka in till Lund 
för den sakens skull. 

Fastighetsnämnden fälld 
Fastighetsnämnden beslöt den 19 april på fastighetskontorets förslag att upphandla den planera
de byggnationen i Östra Torns by genom en totalentreprenadtävling, där den blivande entrepre
nören åläggs bilda en enskild bostadsrättsförening för förvaltningen av bostäderna. Detta strider 
mot det av kommunfullmäktige antagna bostadsförsörjningsprogrammet för 1982-86. David Ed
gerton, ledamot av fastighetsnämnden för Vpk, har överklagat fastighetsnämndens beslut till 
kammarrätten och ärendet har avgjorts i dagarna . . 

Överklagandet går ut på att 
fastighetsnämnden har överskridit 
sina befogenheter i det nämnden 
har fattat ett beslut som strider 
mot ett beslut av kommunfull
mäktige, som ju står över fastig
hetsnämnden. Nämnden bestrider 
detta och hävdar att man inte 
har överskridit sina befogenheter, 
och, i andra hand, att beslutet 
är av förberedande art och där
med inte kan överklagas. Man an
för att bostadsförsörjningspro
grammet bara syftar till att bo
stadsbyggandet inom kommunen 
genomförs på ett ändamålsenligt 
sätt, och bara utgör en preliminär 

och översiktlig grovplanering. Av
steg från programmet måste där
för kunna göras. Samtidigt menar 
man att beslutet om en total
entreprenadtävling endast är för
beredande, och att de definitiva 
arrangemangen inte tas förrän 
entreprenören är utsedd och att 
dessa arrangemang sedan under
ställs kommunstyrelsen för god
kännande. 

Detta höll dock inte kammar-
. rätten med om, utan säger att i 

och med att fastighetsnämnden 
beslutat om en totalentreprenad
tävling, med en enskild bostads
rättsförening för handhavande 

av den framtida förvaltningen 
som förutsättning, har man bru
tit mot bostadsförsörjningspro
grammet. B'!slutet innebär ock
så verkställighet av en rad åt
gärder även om det eventuell t 
inte leder till upphandling, och 
kan därför inte anses vara för
beredande. Kammarrätten för
ordnar därför att beslutet inte 
ska gälla då »denna avvikelse 
(med avseende på planerad upp
låtelseform, vår anm.) från det 
antagna bostadsförsörjningspro
grammet är så väsentlig att fastig-

. hetsnämnden därigenom får anses 
, ha överskridit sina befogenheter.» 
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Vilka partier 
har majoriteten 
i Lund? 
En sak är säker: de traditionella 
borgerliga partierna m, c och fp 
är i alla fall försatta i minoritet. 
Vpk och s har tillsammans ett 
mandat mindre. Vad som är majo
ritet avgör miljöpartiet. 

Det här är naturligtvis en si
tuation som miljöpartisterna 
knappast kan ha önskat sig. Onek
ligen verkar de hårt trängda i det
ta läge, osäkra som de är i mycket 
av sin politik, och naturligtvis 
också på politikens spelregler. 
Detta sista ska man inte klandra 
dem för, och att lära sig mygla är 
inget eftersträvansvärt. 

Nu är det väl så att de etable
rade partierna knappast låter mil
jöpartiet avgöra vem som ska få 
majoriteten .i nämnderna och inte 
heller vilket parti som ska få be
sätta ordförandeposterna. Miljö
partiet har sagt att man vill in i 
ca 25 »tunga>> nämnder. Såväl de 
borgerliga partierna som s och vpk 
har erbjudit mp valsamverkan i 
någon form , men naturligtvis in
te utan politiska motkrav. 

Så har vpk erbjudit miljöpar
tiet att samverka med s och vpk 
vid val till 9-, Il- och 13-manna
närrinder - men bara under för
utsättning att mp röstar på icke
borgerliga ordföranden. Det skulle 
ge mp en plats i varje sådan 
nämnd. Miljöpartiet har ännu inte 
svarat, men kommer antagligen 
att avvisa erbjudandet. Isåfall av
står man alltså hellre från repre
sentation i nämnderna än att liera 
sig med något av de så förhatliga 
»blocken», ovanför vilka m p anser 
sig sväva fritt. 

Det tyder på en halsstarrig 
ståndaktighet att inte vilja prata 
politik och det kan ju ses som mil
jöpartiets ensak. Men det är det 
naturligtvis inte. Nämndernas ma
joritetsförhållanden spelar ju en 
avgörande roll för vilken konkret 
kommunalpolitik som förs i 
Lund. De allra flesta ärenden be
slutas i nämnderna, och endast en 
liten del går vidare till fullmäktige 
- låt vara de kanske viktigaste. De 
»etablerade» partierna tycker ·sä
kert det vore skönt att slippamp i 
nämnderna, men i själva verket är 
det odemokratiskt om inte full
mäktiges majoritet avspeglas där. 

Vpks önskan att skapa en röd
grön majoritet i Lunds kommun 
har således än så länge in te lyc
kats. Vi menar ändå att det är ett 
viktigt mål, för även om miljöpar
tiet är både flummigt och oerfaret 
har man ett program som i många 
frågor sammanfaller med vpks. 
Med utgångspunkt från partiernas 
valprogram borde det inte vara o
möjligt att skapa ett nytt block i 
lundapolitiken för arbete, bostad 
och omsorg, som samtidigt är mil
jöpolitiskt radikalt. 

Blott om vägen till målet är 
man inte riktigt överens. Och det 
kanske är illa nog. Kan man inte 
enas på den punkten, är vi i vpk 
beredda att fortsätta vår roll som 
ledande oppositionsparti i Lund. 
styrelsen 

När det gäller författare så finns 
det inget som går upp mot sådana 
som dels har något att berätta, 
dels har förmåga att skriva ner 
det . Det är mycket riktigt ont om 
den sorten, och därför är det så 
mycket mer glädjande att Nobel
priset i år faktiskt tillföll en så
dan. Att vi är många i hyllnings
kören är lätt att förklara; det är 
ingen svårighet att känna igen sitt 
Maeondo i vare sig Tornelilla eller 
Hultsfred. J ag uppfattar Gabriel 
Garcla Marquez som en blandning 
av Hemingway och Piraten, om nu 
något sådant skulle kunna tänkas. 
Hemingway för stilkonsten, det 
återhållna och kärva och journalis
tiska, Piraten för frodigheten, hu
morn, tragikomiken. Den senaste 
romanen, »Krönika om ett förebå
dat mord» är en bländande uppvis
ning i vad han kan ifråga om be
rättarteknik. Har du ont om tid så 
läs bara första meningen i den -
den rymmer hela romanen. 

Nästan Vpk:are 
Nu kan man undra vad det här 

har att göra i en lokal politisk krö
nika. Jo, jag ser det närmast som 
en geografisk tillflillighet att Gar
cia Marquez inte är en aktiv sym
patisör till Vpk Lund. Han är en 
typisk demokratisk socialist med 
starka rötter i marxismen, han är 
skolad i den anti-imperialistiska 
kampen och han ser med stark 
misstro på föreskrivna recept om 
hur socialismen ska se ut. Mycket 
riktigt gör han i en intervjubok i 
somras (»El olor de guyaba>>) flera 
inlägg i Vpk Lunds pågående de
batter. Hans invändning mot den s 
k tredje vägen är t. ex. att den in
te räcker, det behövs inte tre vä
gar utan hundratals, anpassade till 

lokala, nationella och sociala för
hållanden. 

På frågan hur han ser på de 
politiska förhållandena i länderna 
i Östeuropa hänvisar han till några 
artiklar han har skrivit och säger: 
»Den centrala tanken i de artik
larna är att i de s. k. folkdemokra
tierna finns det ingen verklig so
cialism och inte heller kommer 
det att finnas någon, därför att 
det rådande samhällssystemet där 
är inte grundat på förhållandena i 
de enskilda länderna. Det är ett 
system som är påtvingat utifrån av 
Sovjetunionen med hjälp av loka
la, fantasilösa och dogmatiska 
kommunistpartier som aldrig 
kommit på någon annan tanke än 
att sätta i kraft det sovjetiska 
systemet i en verklighet som det 
inte passar för.» 

Livet i rörelsen 
Det här med litteratur och po

litik är ett outtömligt ämne och 
man kan t. ex . raskt glida över till 
en ny svensk politisk roman från i 
somras, Dieter Strands »En social
demokrats död». Den boken skild-, 
rar livet i rörelsens topp och tom
heten i maktens centrum. Det är 
inget märkligt litterärt verk, men 
boken är bra på samma sätt som · 
Dieter Strands journalistik är det; 
observant, med respekt för fakta 
och med en medveten stil - och 
visst är det Hemingway som går 
igen där också. Jag uppfattar bo
kens personer och miljöer som 
sanna - jo så här är det och det 
är skakande. Makt korrumperar 
och sliter ner mänruskor och den 
som sitter där i Kanslihuset eller 
dess motsvarigheter måste an
stränga sig fruktansvärt för att be
vara en normal verklighetskon
takt. 

Läser politikerna? 
Gör våra politiker det? Det 

klassiska exemplet är givetvis 
Ernst Wigforss, den främste 
svenske politikern under det här 
århundradet, som mitt i allt rege
rande! alltid tog sig tid att läsa, t. 
ex . ny lyrik. Tro aldrig på män
niskor som försäkrar att de inte 
har tid att läsa - det gäller bara 
vilka priorileter de har. Garcia 
Marquez berättar att hans vänskap 
med Fidel Castro började med att 
Fidel bad om litet boktips. När 
han fick dem visade det sig att 
han redan hade läst alla föreskriv
na böcker. Läser Olof Palme och 
Ulf Adelsohn några böcker? Jag 
tvivlar. 

Sex och politiker 
Garcia Marquez skriver nu på 

en kärleksroman och han är lagom 
mycket rnaeho för att det ska 
bli spännande, särskilt om han 
kombinerar det med politiken. 
Han citerar i intervjun med in
stämmande Kissingers berömda 
yttrande att makt är ett av de 
starkaste afrodisiaka som fmns. 
»Historien visar att de som har 
mycket makt lever i en sorts sexu
ell frenesi.» Visst är det så och här 
tar vi chansen att återknyta till 
vår vanliga lokala utgångspunkt i 
den här krönikan och den lätt 
slippriga ton vi brukar vårda oss 
om. För visst gäller det här också 
något mindre makthavare, t. ex. 
de som rör sig på det kommunala 
planet? J ag emotser engagerade 
inlägg i frågan från Lunds aktiva 
kommunalpolitiker. Tveka inte 
om att ta med detaljerna! 

Lucifer 

Jörgen Fogelquists litografi 
föreställande en fågel i nät 

FÖRENINGEN 
URUGUAY 

säljs i samband med utställningen »OFRED» 
på Lunds konsthall, till förmån för 

Uruguays politiska fångar. 
Också genom Jose Fleitas, tfn 046/ 13 56 83. 
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föreställer en fågel , fångad i ett 
nä t. Detta grafiska blad kommer 
att säljas komplett med glas och 
ram för 475 kronor. Det fmns i 
235 exemplar och dessa är numre
rade och signerade och behållning
en, ca 90.000 kronor, kommer att 
gå oavkortat som hjälp till politis
ka fångars familjer. F öreningen 
Uruguay tycker att detta är en fm 
gest av Jörgen Fogelquist och man · 
är mycket tacksamma. 

Om du är in tresser ad av lito
grafin så gå till Fiket på Kungsga

. tan där föreningen Uruguay hyr in 
sig och ta kontakt med Jose Flei
tas. Man ska också försöka ställa 
ut på vissa gallerier, ev. konsthal
len och hos de stora tidningarna. 
Diktsamlingen »Fångarnas bok» 
kan d>u också få tag i genom J ase 
Fleitas, tfn 046 l 13 56 8 3. Den 
kostar 25 kronor på svenska och 
15 kronor på spanska (paketpris 
35 kronor) och behållningen går 
till samma ändamål som Jörgen 
Fogelquists litografi. 

Ill. 11r Fångarnas sång 

Konstnärer 
för fred 
på Konst
hallen 
Vpk lade i v.äras fram en motion 
i kommunfullmäktige om _en bred 
kommunal fredskampanj, där bl. 
a. skolorna, biblioteken och 
konsthallen skulle delta. Fred är 
inte någon kommunal angelägen
het, resonerade borgare och sos
sar, så . av motionen blev intet. 
Men Vpk föreslog i konsthalls
nämnden en utställning för fre-

' den. Inte ens moderaterna sade 
nej. Utställningen börjar nu på 
lördag och pågår fram till den 5 
december. Bland konstnärerna 
märks Roj Friberg, Gerhard Nord
ström, Jacques Zadig, Ulf Rahm
berg, Lars Hillersberg och J anie 
Varades-Söderberg. Av det VB 
hittills fått se på en kort för
handstitt, tyder allt på att lunda
borna kan se fram emot att be
_trakta skakande och engageran
de bilder. Dessutom kommer ut
ställningen att inramas av en 
mängd arrangemang, eller vad 
tycks om följande preliminära 
axplock ur programmet: Torsd. 
18111 spelar, sjunger och läser Ka
rin Lenz egna dikter. Torsd. 
25111 talar Joakim Lenz om 
»Ingenjörer mot kärnvapen». 
Lörd. 27 l 11 läser Birgitta Trotzig 
dikter. Sönd. 28111 har Merku
riusteatern premiär på sin freds
pjäs »Aria da capo», osv. 

KU startar nytt i Staffanstorp 

Kommunistisk Ungdom, 
Vpks ungdomsförbund har 
nyligen bildat en lokalavdel
ning i Staffanstorp. 

Ku-klubben i Staffanstorp 
startade sin verksamhet i samband 
med valet. Skolvalen i staffans
torp gick ju rätt så bra- Vpk blev 
tredje största parti både på Cen
tralskolan (4.2%) och på Hagalid
skolan (8 .3%). 

Socialdemokraternas 
generalplan 
vann över borgarnas i byggnads
nämnden i onsdags. Det berodde 
på att Vpk valde att stöda SAP 
den här gången, i stället för att 
lägga ner sin röst. Centern däre- . 
mot, lade ner sina, och då kunde 
inte de övriga borgarna få igenom 
sitt förslag, inte ens med modera-. 
ta ordf,iiranden Annika Annerbys 
utslagsl"ost, som avgjorde när frå
gan behandlades sist, i maj. 

Stor kalabalik utbröt i alla fall, 
och sagda ordförande menade att 
här hade hänt en olycka .. . Mötet 
ajournerades och borgarna såg 
skärrade ut . Hur som helst så in
nebär beslutet att Generalplanen 
for Lunds stad ska omarbetas i en
lighet med socialdemokråternas 
yrkande. 

Vad innebär nu detta, och hur 
kunde Vpk gå med på SAP:s yr
kande? - Det fmns naturligtvis 
flera uppfattningar i SAP:s gene
ralplan som vi inte delar. Men de
ras syn på t. ex. bostadspolitiken 
är ett avgörande skäl att stöda 
den, säger Thomas Schlyter, Vpk. 
SAP vill, enligt sitt remissyttran
de, t. ex. planera bostadsområden 
så att gemenskap och personlig 
utveckling stimuleras, så att social 
service och utbud av dagligvaror 

Klubben ägnar sig också åt 
flygbladsutdelningar och man har 
också satt igång en studiecirkel 
om bl. a. elevmakt. Andra aktivi
teter som är aktuella är affisch
målning, och dessutom tänker 
man trycka egna skoltröjor! 

Den som är intresserad kan 
komma på något av KU-Staffans
torps möten. De äger rum varje 
tisdag kl 18:30 på Staffanstorps 
fritidsgård, pysselrummet. 

garanteras, och så att handikap
pade, äldre och barn garanteras 
en stimulerande miljö och ostörda 
friytor, i och för sig ganska all
männa krav. 

Men framför allt är SAP lik
som V pk inne på att öka bostads
byggandet i Lund för att ~ygga 
bort bostadsbristen. Påtsjö Angar 
norr om Sparta är ett område som 
SAP vill bygga ut snarast, liksom 
man vill satsa ordentligt på kol
lektivtrafiken. 

- Bostadsbyggandet, som Vpk 
och SAP förhoppningsvis tillsam
mans med miljöpartiet kan rycka 
liv i efter hyresgästföreningens 
framstötar, är det kanske viktigas
te skälet för varför vi den här 
gången in te lade ner vår röst, säger 
Thomas. 

Det här beslutet kan naturligt
vis ändras igen, om generalplan~:_n 
går vidare till kommunstyrelsen 
före årets slut. Sen kan det ändras 
igen när planen kommer till full
mäktige. Så innehållet i planen 
blir nog ändå aldrig vad borgarna 
tänkt sig. Det ger en försmak av 
att ingenting i lundapatitiken 
längre kan tas för givet - en situ
ation som vi får lära oss att leva 
med åtminstone de närmaste tre 
åren. 

Mejeriet 
nermejat 

Epilogen till en långdragen tvist i 
kommunalpolitiken utspelades i 
veckan. Efter att ha dragits genom 
de flesta kommunala organ i 
många år har Gamla Mejeriets 

' (Magle Stora Kyrkogata) öde be
seglats - det revs. 

För mig som bott i nästan 6 år 
på Stora Tornegatan och passerat 
Gamla Mejeriet flera gånger dagli
gen känns det väldigt underligt att 
gå förbi det tornrna hål som nu 
finns på Magle Stora Kyrkogata. 
Fast man tyckte ju att kommunen 
kunde ha skött huset litet bättre, 
då hade det eventuellt inte tyckts 
så nödvändigt att riva det - jag 
kommer ihåg att ett vindsfönster 
länge stod öppet och slog. Det 
hade trots allt varit ganska enkelt 
att åtgärda sån't. 

När jag flyttade till Stora 
Tamegatan fanns det fortfarande 
im 'liten speceriaffar i huset. Den 
stängde ganska snart, den låg litet 
fOr nära Domus för att kunna ö
verleva. Efter det började förfal
let slutgiltigt. Fönsterrutor delvis 
täckta med sprucken plywood 
kunde inte förhindra att fuktska
dorna spred sig, och klottrat blev 
det naturligtvis överallt där folk 
kunde komma åt. Så man visste 
ju vartåt det barkade, men att hu
set bara plötsligt skulle vara bor
ta? Det kändes likadant när det 
vackra vita jugendhuset på hörnet 
av Clemenstorget mot Bangatan 
revs. Man står där och glor, det 
är någonting som inte stämmer, 
och det är det svårt att vänja sig 
vid. 

Jag ska undvika Magle Stora 
Kyrkagata ett tag, sen får vi se . . 

OT 
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ljugarbänken 
Ljugarbänken har frågat kommu
nalråden vem de helst skulle se 
som kommunfullmäktiges ordfö
rande. 

lJ 
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Lennart Ryde (m) 

- J ag har· själv alltid betraktat mig 
som liten men naggande god och 
kan därför inte se mer än en kan
didat till den posten. 

Sverker Oredsson (fp) 

- Det är ju alltid svårt att sitta på 
två stolar samtidigt men eventu
ellt kan jag bli tjänstledig från 
min direktörstjänst vid universite
tet. 

Nils Arne Andersson (c) 

Man kunde kanske överföra en 
del tricks från skolstyrelsen. Som 

· ordförande tänker ~ag själv föreslå 
avgiftsbeläggning pa sittplatserna i 
fullmäktigesalen. 

Birger Rehn (s) 

- J ag vill nog 'som vanligt hålla på 
principen att gammal är äldst och 
nån äldre lundabo än jag, kan jag 
inte finna. 

Ingegärd Göransson .(s) 

Jag skulle gärna ha kandiderat 
till posten, men som kvinna kan 
jag mte acceptera den, eftersom 
det kunde misstänkas att jag inte 
tltt den pga mina meriter. . 

~ . 
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Fisksoppa h la partiöverläggning 

Partiöverläggningar brukar 
ju vara ett både hemligt och 
grumligt kapitel i kommunal
politiken. l anledning av de 
intensiva partiöverläggningar 
som just nu gör ordförande
posterna osäkra i Lund har vi 
funnit en fisksoppa, som vi 
tror eventuellt kan matcha 
grumlighet. 3 portioner: 

8 potatisar 
l gullök 
1/2 rotselleri (200 g) 
6 dl vatten 
l tsk salt 
l - 1.5 fiskbuljongtärning 
l pkt djupfryst vitfisk (torsk, 

kolja, sej) på 400 g tinat 
2 msk smör 
l pkt saffran, stött med några 

korn salt 
l dl fmhackad persilja 

Tillagningen tar ca l tim
me. Skala potatisar, lök och 
selleri. Tärna (ca 2 cm) pota
tisar och selleri, löken något 
finare. Koka upp vattnet med 
salt och buljongtärning och 
lägg i de tärnade grönsakerna. 

Koka dem under lock på svag 
värme tills potatisen känns 
mjuk, ca 20 minuter tar det. 
Skär den tinade fisken i bitar 
eller stora tärningar och lägg 
i grytan. Sjud soppan i 2-3 
minuter, men inte mer - bara 
så att fisken blir precis ge
nomkokt. Häll av spadet litet 
försiktigt och spara det . Lägg 
smörklickar och stött saffran 
i grytan. Stöt först alltihop 
med potatisstöt eller elvisp 
(lättast) och vispa ihop fisk 
och grönsaker till en grov 
pure med några raska tag. 
Tillsätt spadet och den ny

. pressade citronsaften (litet 
taget, citronsaften kan vara 
mycket skarp i bland) . Späd 
soppan med mer vatten om 
man inte vill ha den så kraftig 
som den normale kommunal
politikshabituen. Smaka ock
så av med mer salt i så fall, 
kanske också citron och saff
ran. Strö hackad persilja över. 

Till rekommenderas grovt 
bröd. 

ÖPPET REDAKTIONSMÖTE! 
Så var det dags för höstens första öppna 

l 

redaktionsmöte. Som vanligt diskuterar vi de 
senaste numren av Veckobladet, det som var bra, 
och det som var dåligt. En annan sak att diskutera 
är hur Veckobladet ska få fler prenumeranter. 

Eftersom det är litet trångt på V pk-lokalen just 
nu, innan det blir värme i vindsrummen, ses vi 
hemma hos Lars Borgström, Östervångsvägen 20 
( tfn 13 19 7 5 ). A !la intresserade är välkomna. Du 
blir bjuden på te. 

Tisdagen den 2/11 kl19 var det! 

KAMRATER! 
Det är hög tid att komma med nomineringar 

till de kommande nämnderna (sista datum 7/llJ. 
Glöm inte att fråga den nominerade om han/hon 
är intresserad av uppdraget. Hör av er till någon i 
valberedningen, eller till Stig Nilsson på Vpks 
expedition, tfn 13 82 13. 

Kam ra t l husägare j husvärd f 
Vindsrum, källarrum, 

rum i frittstående hus eller 
villa el. likn. sökes av fors 
karstuderande att bo, läsa 
och arbeta i, samt öva och 
spela trombon (dragbasun) 
ca 45 min var 3 :e timme fr 
8 till 21 . 

Svar till Tore Kristian
sen, tfn 13 58 99,1148 
26 el. 040/29 23 08. 

BLASORKESTERN repeterar sö 
31/1 O kl 19 på Palaestra. Ta med 
alla noter. 
BLASO RKESTERN åker på inter· 
nat helgen den 4-5 december. 
Anmäl dig till Pelle, Bengt eller 
Olle. 
VPK l F trän ar på Lerbäcksskolan 
lö 30/10 kl 16. 
SPANIEN inför valet, f ö reläsning 
av Pau Puig y Scotoni. Stadsb ibl. 
hörsal, fre 29/11 kl 19. 
V em kom på ENER G IPRIN C I
PEN?, föredrag av Levi Tansjö, 
stadsbibl. hörsal sö 31/1 0 kl 16. 
GITARRKONSERT med Göran 
Söllscher, stadshallen , sö 31/10 kl 
19. 
COLOMBIA, föreläsning av Bruno 
Bravomalo, Gröna V inden, KV, 
Skomakareg. 8, ti .2/11 kl 19. 
FREDSPR O MENA D kl 10- 12 i 
stadsparken l ö 3 0 /1 O, samling ba
kom Högevallsbadet. Arr.: Freds
kom ., I KFF, SFSF & Kampanjen 
för ett kärnvapenfritt Euro pa, 

KOMPOL har möte må 1/11 kl 
19.30 på partilokalen, B red g. 28. 

R apport f rå n partiöver lägg
ningarna. Po litisk fråga: Lunds 
kommuns budget. Beredning till 
fullmäktige m. m .. 

~ECKOBtADET 

Denna veckas redaktionsutskott 
utgjordes av: Kristina Lanthån, 
Anders Emilson och O lle Tele
man . 
Bilder : Lars Mann, Före n ingen 
Uruguay. 

Nästa veckas kontaktredaktörer : 
Kristina Lanthån, tfn 11 30 86 & 
Olle Teleman, tfn 12 88 80. 
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