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Litet nytt här och där 
Nämndrepresentanter utsedda 

Så har då parlamentarikerna i Vpk Lund segrat. På Vpk Lunds 
senaste medlemsmöte röstade nämligen en majoritet av de när
varande för att V pk ska erbjuda miljöpartiet valkartell. På så sätt 
blir Vpk representerat också i nämnder med sju ledamöter me
dan miljöpartiet får en plats i elvamannanämnder. Erbjudandet 
gäller , till skillnad från tidigare beslut, utan politiska krav. 

Tidigare under mötet valdes repre
sentanter till de nämnder och sty
relser som Vpk av egen kraft blir 
representerat i. 

V al beredningen hade gjort ett 
gott och välförankrat arbete. De 
flesta kandidatförslagen röstades 
igenom utan större diskussion. 

Ett nytt namn på listan är Eva 
Wigforss, som ersätter Daniel Kal
los som ordinarie i fastighets
nämnden. Daniel Kallos hade av
böjt omval. Eva Wigforss är garn
mal i Vpk Lund och har tidigare 
suttit i byggnadsnämnden , vilket 
bör vara en nyttig bakgrund. I 
byggnadsnämnden hade Claes 
Fleming ovbojt omval eftersom 
han har blivit suppleant i kom
munfullmäktige. Thomas Schly
ter , också en gammal välbekant 
lunda-vpk-are, flyttar upp och blir 
ordinarie med Anders Löfqvist 
som suppleant. I hälsovårdsnämn
den har valberedningen gjort en 
intressant blandning. Som ordina
rie kommer Bernt Thelin att sitta. 
Han är kemist och har tidigare ar
betat med tidskriften Natur och 

Samhälle. Bernt är ny som med
lem i Vpk, m~n får vid sin sida 
Göte Bergström, en veteran i 
kommunalpolitiska sammanhang. 

I den nya nämnden, kultur
stödsnämnden, återfinns Rolf 
Graner med ett förflutet i Bok
cafet sam t Robert Berg, som är 
teckningslärare och nyinflyttad 
från Kiruna. 

I skolstyrelsen hade valbered
ningen placerat Ove Mallander 
som ordinarie och Henrik Tele- . 
man från Kommunistisk Ungdom; 
KU, på suppleantplats. Men mötet 
ville satsa på ungdomen och lät de 
två byta plats. 

Eftersom valberedningen har 
bestått av enbart kvinnor hade 
man kanske väntat sig en hårdare 
satsning på kvinnor till de tunga 
uppdragen som t . ex. kommunsty
relsen, socialnämnden och skolsty
relsen. Enligt uppgift har man 
verkligen försökt, men som en 
medlem i valberedningen säger: 
»den patriarkaliska strukturen i
nom partiorganisationen är stabila-
re än någonsin». Lars 

Nämnd Ordinarie ledamot Suppleant 

Biblioteksnämn den 
B rands ty re Isen 
Byggnadsnämnden 
Energiverkets styrelse 
Fastighetsnämn den 
Fritidsnämn den 
Gatu- & Trafiknämnden 
Hälsovårdsnämnden 
Konsthallsnämn den 
Kommunrevisionen 
Kul turstödsnämn den 
Kfmes valberedning 
Kommunstyrelsen 
Musik· & Teaternämnden 
Personal nä m n den 
Park· & Naturvårdsnämnden 
Renhållningsstyre isen 
skolstyrelsen 
Socialnämnden 
Sac. distr. nämnd Norr 
Sac. dlstr. nämnd Söder 
Sac. distr. nämnd Öster 
Valnämnden 

· Veckans Vers 

Agneta Grano!r 
Kent Nilsson 
Thomas Schlyter 
Erik Nilsson 
Eva Wigforss 
Göran F rles 
Björn Stenholm 
Bernt Thelin 
Mats N ilsson 
Bengt-Olle Bengtsson 
Rolf Granar 
Tarcisio Bommarco 
Rolf Nilsson 
Rolf Gran<lr 
Erik Westlin 
Ann Schlyter 
Mats Bogard 
Henrik Teleman 
Anders Sannerstedt 
Lena Bogard 
Anna-Stina Löwo!n 
Joakim Stelnke 
Lars Bengtsson 

Hillavi Andersson 
Göran Persson 
Anders Löfqvlst 
Henry Malmborg 
David Edgarton 
Agneta Lundberg 
Jan Nilsson 
Göte Bergström 
Birgit Krantz 
Lars Borgström 
Robert Barg · 
Birgitta Edgarton 
Sven-Bertil Persson 
Barbro Svensson 
Catherine Lötgren 
Lars Lundqvist 
Ulla Henriksson 
Ove Mallander 
Margareta Herslow 
Birgitta Bommarco 
Sten Henriksson 
Victoria Höög 
Gunnar Sandin 

med anledning av Hyresgästfö-
reningens budkavleaktion. · 

Fast flitigt folket är 
som skogens myror 
allt tages frdn dem 
av ständigt höjda hyror. 
Här hjälper ej att be 
som stadens präster -Budkavlen gdr i upprorstider 

inte heller lundaborna 
tiger och lider. 

budkavlen gdr bland hyresgäster! -

. Mjau 

C-H:s rafflande bekännelser 

l 
Lilla salen, AF. Murrigt målad, 
högt i tak, vanprytt av diskohög

. talare. Carl X Gustaf blickar pom
pöst bakom tunga vapenprydda 
rnetalljuskronor. Dunkel belys
ning, u tom strålkastarna som lyser 
Carl Henric Hermansson, kvällens 
talare, i ögonen. 

När de sista eftersläntrarna fyllt 
salen och folk står längs väggarna, 
börjar CH i sin milt effektiva stil. 
Det blir inget rafflande, säjer han, 
trots titeln »En kommunists be
kännelser», inget renegatiskt å la 
Koestler. Själv är han djupt föräl
skad i kommunismen. 

Han och kompisarna hade 
Marx, Freud och Strindberg som 
husgudar. Växte upp i Sundsvall, 
mitt i sågverksbygden, 30-tal, ar
betslöshet, Ådalen, nazistiskt stö
veltramp. 

Unge CH gick in i SSU, sen 
Stockholm, universitetet, Clarte 
- som då var brett vänsterinriktat, 
även kulturellt, med Boye, Lund
kvist, Ferlin. Så korn kriget, som
liga Clarte-kompisar sattes i arbets-

, läger, CH kallades in för att »fOr
svara Skåne» och tvingades dirige
ra tyska »permittenter» vid fårje
läget i Trelleborg. 

Sen skrev han i Ny Dag, började 
jobba där och korn in i VPK-poli
tiken. Var småningom med om 
VPKs omvandling. 

Så en bred politisk expostl: 30-
talsläge igen nu - massarbetslös
het - ekonomisk kris i väst, men 
även ekonomisk (och politisk) 
kris i öst. På intet håll dör staten 
bort, som i Marx-Engels' profetior. 
Experterna ser inga lösningar, men 
vi behöver realistiska utopier, vara 
medvetna om att det är möjligt att 
leva på ett nytt sätt. 

De fåkunniga får veta att arbe
tarrörelsen i Sverige började i Skå
ne, Mäster Palm, Axel Danielsson. 
AD gav redan 1881 ut den första 
»svenska» utopin, nu skriver CH 
själv på en bok om socialism på 
sVenska. 

Arbetsdelningen - specialise-

Veckans 
Prickning 

går till Lunds teknologer, en
kannerligen de på M-sektionen, 
som inte förrnådde ta hand om 
det ånglok (av W-typ, med aet 
apokryfiska namnet »Loke>) som 
stått uppställt utanför den senare 
sektionen. När de inte kunde ta 
hand om ett ganska litet lok, hur 
ska de då kunna sköta en hel hög
skola? Det inträffade gör oss tvek-

ringen - är ett gissel som måste 
bort, i enlighet med Marx och 
Engels. Allt fårre tas idag i anspråk 
av - eller får tillträde till! - · löne
arbete; det obetalda arbetet (re
produktion, ideellt) är redan mer 
omfattande; det vore redan möjligt 
att dela upp i nödvändigt produk
tionsarbete contra fria aktiviteter 
som ger livet värde och mening. På 
så sätt får alla syssla med olika sor
ters uppgifter. 

»Socialismen på svenska» kräver 
solidaritet rne11an människprna, 
som hos de gamla folkrörelserna, 
ingen nykonservatisrn e11er nyli
beralism. I det socialistiska Sve
rige - preciserade CH på en fråga 
- ska det råda organisationsfrihet, 
inte enpartisystem; utan fri och 
kritisk debatt stagnerar ett samhäl
le. I ekonomin ska vi ha balans 
mellan plan och marknad och 
självstyrelse i produktionen. 

Det socialistiska samhällssyste
met rymmer olika samhällen: i 
Sverige ska socialismen utvecklas 
efter specifikt svenska förutsätt
ningar i dialektiskt spel m ed im
pulser utifrån :»blott Sverige svens
ka krusbär har>> contra »all bildning 
står på ofri grund till slutet»! 

Andra som frågade fick veta att 
klassmedvetandet visst inte var 
moget för avskrivning; att det fmns 
behov av en bred miljörörelse som 
inte är uppbunden till parti( er); att 
datorer som all annan teknik kan 
användas både positivt och nega
tivt (används just nu nog mest ne
gativt); att den traditionella men
talvården och de nuvarande anstal
terna bör försvinna, en fortsatt dis
kussion i riktining mot öppenhet 
utåt å la Italien är viktig; och att 
Jesus kanske var kornmunist i be
tydelsen »anhängare av gemensam
het», ej i partipolitisk bemärkelse. 

Slutligen bör vi i enlighet med 
Sartre ta allas vårt ansvar för att 
inte ge upp utan arbeta på att får
ändra samhället i den riktning vi 
vill, ta kampen mot kärnvapen och 
annan destruktivitet och framfOr 

. allt kämpa för att bevara livet. LN 

samrna till derasAllaner på utbryt
ning från universHetet. 
Ca 7 O orter i landet har ett m u
seilok uppställt. Lund hör inte 
längre dit trots att j ärmvägen be- . 
tytt så mycket för den här staden. 
Kan vi vänta oss ett initiativ från 
Kulturens nye chef"? Eller bör 
man inte aktualisera de gamla 
vpk-tankarna på en rnuseirnotor
vagn av X7-typ vid stationen? 

Red . 
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Kampen i Uruguay 
I morgon lördag är det åter val i 

_Lund. Det är ett hundratal urugu
ayanska flyktingar som symbo
liskt ska avge sina röster samtidigt 
med ett icke-demokratiskt val i 
hemlandet. 

Den uruguayanska militärdik
taturen har med all rätt ett skam
fllat internationellt rykte. Få län
der har ju så brutalt brutit mot de 
mänskliga rättigheterna som Uru
guay. Men trycket utifrån och in
. ne i landet efter nederlaget i folk
omröstningen 1980 har blivit så 
starkt att regimen tvingats ändra 
taktik. Militären har förstått att 
den står helt ensam och inte kan 
hindra en återgång till demokrati, 
såvida den inte själv kontrollerar 
demokratiseringsprocessen. Mili
tären har därför börja t lägga 
grunden till en demokratisk fasad. 
Till de traditionella partierna har 
de sagt: »Ni ska få tillåtas verka 
igen. Välj era styrelser, så ordnar 
vi val till parlamentet 1984!» 

Det är nu på söndag dessa s. k. 
interna val ska äga rum. Valen in
nebär knappast ett steg mot reell 
demokrati i Uruguay. För det 
fårsta tillåts bara vissa partier och 
deras verksamhet kommer att 
kontrolleras av en särskild dom
stol Vänsterfronten Frente Amp
lio liksom kristdemokraterna 
skall vara förbjudna under en oö
verskådlig framtid. För det andra 
är de interna valen inte öppna för 
alla medborgare. 29 000 tidigare 
politiskt aktiva liksom alla 
500 000 landsflyktiga medborgare 
fär inte delta. För det tredje pla
neras inte någon allmän amnesti 
för de politiska langarna. Inför 
valet har snarare förtrycket hård
nat. Åtskilliga har arresterats, där
ibland personer som förespråkat 
blankröstning enligt Frente Amp
lios linje. Tidningar har stängts 
och i fångelser har politiska fång
ar avlivats under tortyr. 

Risken är trots allt stor för att 
många länder och politiska bedö
mare ser positivt på den pågående 
utvecklingen i Uruguay. Exempel
vis skrev SDS bara häromdagen 
~tt en demokrati~~ing är på gång 
1 Uruguay. Att darna av unghö
gerns syn på frihet fiims det väl en 
risk för att moderatema betraktar 
Uruguay som genomdemokra
tiskt Det är därför viktigt att vi 
alla ställer upp och ger vårt stöd 
till våra uruguayanska kamraters 
kamp för frihet och demokrati i 
deras hemland. Ställ därför upp 
mangrant på demonstrationen i 

. morgon på stortorget klll! 

Ur SDS 24/11: 
.»Däremot accepterar miljöfartiet 
!ltt JYlllnasister får betala l O kr 
1 månaden för skolmaten. 
-Det kan vara nyttigt for dem 
tror Eva Karsten.» ~ · ' 

S4 Eva tror att det är fickpenjen 
som ryker! 

Turerna efter kommunalvalet bör
jar närma sig sitt slut. Efter alla 
sonderingar, förhandlingar, över
läggningar, trevanden samt bud 
över och under bordet har det he
la nu reducerats till att Vpk hjäl
per miljöpartiet att komma in i 
11-mannanämnderna (t. ex. gatu
och trafiknämnden) och får i gen
gäld stöd för att komma in i 7-
mannanämnderna (t. ex. namnbe
redningen). Det är platser som an
nars skulle ha besatts av borgare 
resp. socialdemokrater så föränd
ringen blir till det bättre i båda 
fallen. Inget av Lunds partier kan 
sägas ha utmärkt sig av någon 
konsekvent linje i den här verk
samheten - t. o. m. Vpk som ju 
brukar hålla moralens och princip
fasthetens fana högt gjorde ett . 
festligt kast i förra veckan genom 
att plötsligt ställa upp ordförande
kandidater till nämnderna. Men 
nog är det socialdemokraterna 
som kommer sämst ur soppan. 
Att helt kallt - med berått mod 
frestas man säga - skippa ett 
halvt dussin ordförandeposter 
mot två försörjda oppositionsråd 
1 stället för ett , är kortsynt. De 
flesta ärenden i den kommunala 
förvaltningen kommer ju inte till 
fullmäktige, utan avgörs i nämn
derna, och ordföranden i dem har 
en nyckelroll genom sina kontak
ter med förvaltningen. Det är ord
föranden som avgör vilka ärenden 
som ska komma upp i nämnden, 
ordföranden har utslagsröst och 
sätter dess u tom i hög grad sin prä
gel på hela nämndarbetet Allt 
detta byter man mot glädjen över 
att ha B.irger Rehn och Ingegärd 
Göransson i Stadshuset. De har 
sina personliga förtjänster, det är 
inte det, men vi har ju sett dem i 
aktion och någon effektiv opposi
tionsJ?olitik har de inte visat sig 
maktiga. Den har- och det'är nu 
inget skryt - V pk fått stå för. 

Uppgörelsen Vpk-Miljöpartiet 
- vad ska man säga om den? Med 
all aktning för den kommunistiska 
namnberedningspolitiken så väger 
den· nog inte så tungt. Värdet 
tycker jag ligger i att V pk gör det 
möjligt för miljöpartiet att kom
ma in i några viktiga nämnder. 
Det måste vara bra, även om inte 
alla i Vpk Lund är ense om det. 

'Big deal- eh? 
På den här spalten kommer vi na
turligtvis fortsätta att odla vår am
bivalens, bevaka vartenda ord mil
jöpartiet sliger i nämnderna och 
ömsevis smeka, ömsevis råskälla 
- det senare när de fallit i borgar
nas nät på något särskilt avslöjan
de sätt. 

Spådornar 
Den här tidningen trycks sam

tidigt som fullmäktiges stora bud
getdebatt rullar i gång. J ag kan 
alltså inte direkt referera den. 
Men genom en lycklig tillfällighet 
besitter Jag en del clairVoyanta 
gåvor, förvärvade under mina år i 
den utomparlamentariska flower
powerrörelsen. J ag tillredde alltså 
en häxbrygd (s. k. mellow yellow) 
av ljummet pulverkaffe, avslaget 
lättöl och uppslammade gamla 
kommunalpolitiska kanelbullar 
och si, jag kunde se in i fram tiden 
varför jag ännu en gång kan fyll~ 
den här spalten. 
Ansvarslöst 

Socialdemokraterna kommer 
att framhäva att vi lever i en be
kymmersam tid där dock den nya 
regenngen utgör en ljuspunkt. De 
kommer att betona sin djärva men 
ansvarsfulla oppositionspolitik 
och peka på hur deras utgifter 
t~cks av den kommunalskattehöj
rullg de nödgas föreslå, allt i hjärt
skarande kontrast till Vpk:s an
svarslösa hållning. Borgarna kom
mer att tala om behovet av kom
munal återhållsamhet och spar
samhet och se sig tvingade att av
visa de socialdemokratiska kraven. 
Dock vill man gärna uttala sin akt
";ing för den ansvarsfulla linje so
Cialdemokraterna - dessa politi
kens gentlemän - för fram så 
välgörande annorlunda mot Vpk:s 
överbud. Vpk kommer, utan att 
därför vilja höja skatten, tala för 
ett stort antal u tgiftsökn~ngar, t. 

ex. en miljon mer till åtgärder 
mot ungdomsarbetslösheten, för 
VIlket de kommer att brännmär
kas av socialdemokraterna som 
ansvarslösa. Tillfrågad om kost
naderna för Vpk:s politik kommer 
en Herr Nilsson (vpk) att svara 
»sådär en trettio miljoner, en ren 
bagatelb> för vilket han kommer 
att få höra att han är ansvarslös. 
Jan Mårtensson kommer att i fre
dagens Sydsvenska skriva om 
Vpk:s ansvarslösa överbudspolitik 
och gratulera lundaborna till en 
oförändrad kommunalskatt. Fram 
emot december får han sedan om 
inte Stora Journalistpriset,' så 
dock Sk_attebetalarnas Förenings 
plakett 1 brons för förtjänstfull 
publicistisk och kommunalekono
misk gärning, samtidigt som vi i 
en notis får läsa att kommunen 
trots stora fonderingar har fått ett 
budgetöverskott på sådär trettio 
miljoner. 

fucifer 

Lundakvinnor för fred 

Lördag 27/11 kl l l- 15 
Konsthallen 
Ur programmet: 
11.30 Nina Widestrand: Freds
marschen till Moskva-Minsk. 
13.30 Birgitta Trotzig talar kring 
»Ofreden» och läser dikter. 
Sång, musik, dans, barnaktivi
teter, bakbord , servering. 
Arr.: SKV, Kvinnocentrum,lKFF. 

Lunds vänsterbokhandel * 
Röda Stjärnan ' 

Mattias Lenz ny ordförande 
I lördags vajade en röd fana 
från ett fönster på Lilla Tvär
gatan. Innanför, i Svarvarstu
gan, höll KU Lund årsmöte. 

Redan kl 10 på förmiddagen 
samlades ett ganska stort gäng 
KU :are i lokalen som upplys
tes(?) av KU Lunds klubbfana, 
ditsläpad av avgående ordförande 
Henrik Teleman, fär man forma
da. Vid lunchtid gav man sig ut 
på stan för att hålla appellmöta 
Detta dominerades av J örn Svens
son som gästade årsmötet. Jörn 
to~ tillfället i akt att irlformera 
MaTtenstorgets besökare om det 
ak!u.ella politiska )iiget i riket, 
speciellt avseende regeringens för
slag till momshöjning och vpk :s 
motstånd mot en sådan. Med an
ledning av att Moderata ungdoms
förbundet hade stämma på Grand 
hotell i Lund under helgen, pas
sade både Jörn Svensson och Hen
rik. på att granska den moderata 
politiken och ge beska kommen
tarer om den. 

Jörn på torget 
Jörn Svensson talade även på 

årsmötet. Han tog främst upp den 
ekonomiska politiken och betona
de att det är högerkrafterna inom 
socialdemokratin som idag styr 
denna. Han beskrev hur den nya 
regeringen blivit pressad av det 
internationella fmanskapitalet, 
bl a genom organiserad kapital
flykt och betonade att det var vik
tigt att föra fram konkreta radi
kala alternativ till regeringspoli
tiken och härvid knyta an till den 
kritik som även förs fram av radi
kala socialdemokrater t ex i SSU. 

Den verksamhetsberättelse som 
fOredrogs årsmötet var av det me
ra imponerande slaget. KU Lund 
kan se tillbaka på ett framgångs
rikt år. Mängder av lyckade aktio
ner togs upp, från solidaritetsm a
nifestationer for Polen och Pale
stina till dygnsdemonstration för 
arbete och bostad och Socialis
tisk Ungdomskonferens en vecka 
före valet. Klubben har fått mån
ga nya 111edlemmar under året. 

Gå vidare 
Utifrån denna position gäller 

det nu att gå vidare. I den verk-

samhetsplan som antogs efter 
gruppdiskussioner, betonas att 
det är viktigt att fler medlemmar 
kan vara med och påverka och ta 
ansvar för verksamheten. Hittills 
har allt för mycket legat på styrel
sen. Det handlar framfOr allt om 
att utveckla de arbetsgrupper som 
kommit igång under slutet av året: 
ar~etsplatsutsk<;>tt, skolgrupp, 
kvmnogrupp, mternationellt ut
skott och musik- och teatergrupp. 
Det ska också satsas på studier. I 
maj ?-ästa ~r har KU kongress och 
stud1~r, diskussioner och andra 
uppgifter inför denna blir en vik
tig uppgift. 
. Ny styrelse valdes givetvis. Hen 

-~~ Teleman avgick alltså som ord
f?rande och efterträddes av Mat
tlas Lenz. Flera »gamlingar» läm
~dl' styrelsen, som förutom Mat
tias ~umera består av : Ann Peter 
Camilla Sandström, Ricard Hager: 
man, Lars Jacobsen, Kristina Zit
ko och Joakim Fahlen. Till KO
arrangemangen denna dag hörde 
också ett gruppfoto, taget av 
klubbens egen proffsfotograf Erik 
Mårtensson samt en årsmötesmid
dag. 



Till Lund vallfärdar inga studiedelegationer 
Lund blir först i landet med forskarby, har det stått i tidningarna. Med högskolan som bas ska man visst bygga upp ett konglomerat 
av småföretag med inriktning på data och halvledare. Två kommentarer kan göras kring detta. Dels är det litet oklart i vad mån det 
nya projektet skiljer sig från de industrihotell som funnits runt om i landet i åtminstone tio år. Dels, om Lund nu är först med något, 
är det sannerligen på tiden. 

För tänker man efter en srn ula; 
nog är det märkligt att Lund, en 
förhållandevis rik stad med ett 
stort universitet, visar så litet av 
pionjäranda och experimentlusta. 
Jag tänker nu på kommunen 
Lund, den som fullrnructige for
mellt beslutar över, även om det 
nog kan finnas sam band mellan 
den politiska enheten Lund och 
staden i stort. 

Ett förslösat arv 
Det finns ett förslösat arv här, en 
tradition som inte förts vidare. 
Jag ska ge några exempel: 

l) Generalplanen. 1942 publi
cerades en generalplan för Lund, 
den första i sitt slag h.är i landet. 
Bakom den stod en kvalificerad 
forskargrupp under ledning av den 
internationellt ryktbare Fred 
Forbat. (Hur känd är Lunds nuva
rande generalplan? Hur många 
fackmän känner namnet på stads
planedirektören ?) 

2) Skolan. Neills och andra ra
dikala pedagogers ide'er fick av
tryck i Lund. Den kommunala 
musikskolan var unik. Vi hade en 
inte så vanlig skolchef i K. G. 
Ljunghill, men väl så intressant 
som personen är det tillmötesgå
ende som han visades. (l dag är 
Lunds skolor skäligen ointressan
ta, och den kommunala musik
skolan har fastnat någonstans i 
utvecklingen, milt sagt.) 

3) Kommunal demokrati. Det 
var väl Arne Gustafsson (s) som 
var drivande kraft i den kommu
nala dernokratiu tredning som var 
tidigt u te med olika förslag för att 
bredda det folkliga engagemanget 
i den lokala politiken. Bland an
nat tillkorn kornmunfullmäktiges 
yttrandeprotokoll. (De har avskaf
fats nu.) 

Expansionens och krisens 
möjligheter 
Lund har expanderat enorm t på 
de sista fyrtio åren, långt mer än 
vad man gissade i 194 2 års gene
ralplan. Det har varit en expan
sion befolkningsmässigt, arealrnäs
sigt och inte minst institutionellt. 
Just den expansionen borde ha 
gett u tryrnrne för experiment och 
pionjärinsatser inom snart sagt 
alla områden. 

Kollektivhuset som försvann 
Dit hör boendet. »Nya» tendenser 
som hushållssplittring och ensam
boende gör sig extra starkt gällan
de i en universitetsstad. Det gör 
även de nya ideologierna på om
rådet, ideologier om kollektivitet 
och samverkan. Man kan lugnt på
stå att det länge har funnits en 
marknad, subjektivt, objektivt 
och därmed också ekonomiskt, 
för kollektivhus i Lund. 

Men något kollektivhus har vi 
inte fått . En gång fanns en torn t 
avsatt, flera gånger har olika hus 
utpekats som lämpliga ornvand
lingso b j ek t, det har in te sakna t s 
politiska deklarationer. Men det 
är Linköping, inte Lund som har 
fått Sveriges första kollektivhus i 
modern tid. 

Energin 
I tio år snart har det talats om 
energi, forskats och getts statsbi-
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drag. I Lund har det inte hänt 
mycket. Få svenska städer i den 
här storleksordningen är så olje
beroende som Lund för sin upp
värmning. 

Det kan invändas att det 
sent omsider ser ut att hända sa
ker , men det är som sagt sent. 
Varför har Eslöv blivit först med 
inglasade bostadsgator? Varför 
blir Helsingborg och inte Lund 
först m ed halm bränning - vår re
gionala motsvarighet till torven 
och flisen? Varför har vi inte re
dan borrhålen ner till våra rätt 
unika, underjordiska varmvatten
tillgångar? Varför var det Växjö 
som blev först med storskalig 
användning av solenergi för varm
vattenberedning. (Jag är annars 
medveten om att det kan ha sina 
sidor att utpeka Växjö som före
gångsstad när det gäller kommu
nal energiförsörjning.) 

stadshälsan 
Så har vi den nya koncentrationen 
på hälsan och de miljöaspekter 
som vetter å t det hållet. V ad har 
det gett för praktiska utslag i 
Lund, en stad med dålig luft till 
följd av sitt läge och av den bit
vis hårda biltrafiken på trånga ga
tor, och med extremt ont om när
belägna skogsområden? 

Inte är det förslagen som har 
saknats, om elbussar, giftfria 
grönsaker på skolor och dagis, lo
kalt förbud för bly bensin. Men de 
har inte gått igenom. En viktig 
resurs i ett alla partier övergripan
de hälso- och miljöintresse har in
te tagits tillvara. Hur många av 
politikerna i hälsovårdnämnden 

. betraktas som tunga? 
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Trafiken 
Hälsoaspekten är bara en av orsa
kerna till att trafiken har blivit en 
av de stora diskussionsfrågorna. 
Trådbussar diskuteras i Linköping 
men inte i Lund, gasolbussar pro
vas i Stockholrn men inte i Lund, 
minibussar lär vi inte få några. 
Men vi har fått samma breda rna
torinfarter som andra städer och 
några ansatser till stadsmotorvä
gar. Vi har långt om länge fått ett 
centralt parkeringshus, långt efter 
det att erfarenheterna på andra 
håll sagt hur dyrt det blir för 
kommunen. 

I Vadstena kunde man cykla 
mot enkelriktningar på 1950-ta
let, i Lund blev det möjligt först 
tjugo år senare. Det rena gångstrå
ket Kullagatan i Helsingborg fick 
snabbt efterföljare i många svens
ka städer. Inte i Lund. 

En hållbar tes 
Listan kan förlängas. Kommun
delsråd? I bland annat Jönköping, 
inte i Lund. Oktober var det in
tressantaste utslaget av grupptea
terrörelsen och de flesta medlem
marna bodde i Lund. Nu finns de 
i Södertälje. På trettiotalet hade 
Lund ett berömt badhus. Hur är 
det med det nuvarande? 

Visst, det är lätt att svänga sig 
med exempel och motexempeL 
Men jag är övertygad om att min 
tes håller. Lund är i dag ingen 
f<iregångsstad, inte på något områ
de. 

(Allra minst när det gäller 
byggnadsminnesvården, även om 
vi kanske var först med generösa 
inventeringar. Möjligen är vi ovan-

. ligt framstående på stadsarkeolo-

gi, men det ändrar knappast den 
allmänna bilden.) 

Hälleberget 
Detta, som sagt, trots att det finns 
en idekläckningsanstalt, ett uni
versitet i staden. Nu kan man vis
serligen diskutera hur framstående 
eller innovativt Lunds Universitet 
egentligen är eller hur mycket 
nytt och stort man kan förvänta 
sig från politiserande vetenskaps
män som Nils Malmer eller Olof 
Nordström. Men något borde uni
versitetet ändå betyda. Se åtmin
stone på alla elevarbeten med 
Lund som föremål som brukar re
dovisas i lokaltidningarna. 

Fast som marxist och materia
list borde man veta att det inte är 
de goda (eller vilda) ideerna som 
räknas. Finns inte jordmånen så 
faller de helt enkelt på hälleber
get. 

En fråga 
Ja, lundapolitiken, eller det kom
munalpolitiska etablissemanget i 
Lund, är ett hälleberg. Det har 
många tätt erfara tidigare och nu 
står miljöpartisterna i tur. 

Men varför är det så? Varför 
är Lund trögare än för 3040 år 
sedan och trögare än andra svens
ka städer i samma storleksord
ning? Det borde man ta reda på. 

För att kunna ändra på saken. 
Gunnar Sandin 

PS. Nu säger någon att det är klok 
kommunalpolitik att vänta, att 
låta andra sköta de ofta dyrbara 
experimenten, att kratsa kastan
jerna ur elden. 

Det fmns mycket att invända 
mot det resonemanget, men jag 
ska nöja mig med ett argument: 
Jag vill vara stolt över staden där 
jag bor. Jag vill se beundrande 
studiedelegationer på gatorna. 

Vpk-are i Skäne! 
Sammankomst om den »nya» 
Ny Dag, sönd. 5/12 kl 10.30 
i Hässleholm, lokal stadsbib
lioteket, Första Avenyn l§C, 
(ing. fr. Vallg.). 

Anmälan senast l f l 2 till 
l distr. exp. 040/97 88 97. 
l Någon från tidningsledning
, en kommer att medverka. 

·----------
Vänstern förlorade 
kårvalet 
Årets val till studentkårens högsta · 
beslutande organ, deputerademö
tet, genomfördes förra veckan. 
Valet blev en tillbakagång för 
vänsterpartierna på kåren. V alets 
segerherre blev i stället Femvak'd, 
som gick fram med 5 mandat. 
Valdeltagandet var lägre än nå
gonsin, bara 24% mot normala 
27-28%, vilket redan det får anses 
vara ganska lågt. 
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Veckobladets politiska läsarservice 

Den nya dimensionen 

r ] 
Veckobladet som gärna vill vara öppet för vad som rör sig i ti
den erbjuder härmed sina kära läsare - speciellt då de som vill 
följa kommunalpolitiken i Lund - en praktisk service. Vad det 
gäller är naturligtvis ett hjälpmedel för att upptäcka den nya 
dimensionen i politiken, den som miljöpartiet representerar och 
som vann en sådan anklang vid kommunalvalet i höstas. Det 
kan ibland vara svårt att riktigt upptäcka dimensionen, det är 
som om allt grupperar sig på det gamla vanliga vänster - höger
sättet. Klipp då ut Veckobladets glasögon och sätt på dig dem 
när du ska gå och lyssna på fullmäktige. Och vem vet du kanske 
upptäcker nåt. Väl mött på läktaren! 

Mera ARG i Gamla Lund 
I måndags hade Föreningen 
Gamla Lund sitt höstmöte. 
En talrik, men ack så överårig 
församling hade mött upp. 
Jag vet inte någon förening 
som i så hög grad gör skäl för 
sitt namn. Den höga genom
snittsåldern bland medlem· 
rnarna slår troligen t. o. m. 
den i Strindbergsföreningen. 

Nåväl, diplom för väl vårdade 
hus delades ut av ordföranden 
Sven-Håkan Ohlsson. Sven-Håkån 
är bror till kommunfullmäktiges 
'ordförande Per-Håkan, ni vet han 
som äger de vanvårdade husen på 
Toniegapsgatan. Undras om de ta
lar med varandra? Kunde inte 

· Sven"Håkan tala allvar med Per
Håkan? Här borde Gamla Lund 
agera kraftfullt! 

Aftonens clou var ett föredrag 
av Alf Å~ers _om . Lund som · 

svensk-dansk kulturbrygga. Det 
snällaste man kan säga om anfö
randet är att det var habilt. En 
konventionell översikt från mynt
verk till nutid . Djärvt av Åberg att 
inför en så kunnig församling ser
vera så välkänd och vältuggad me
ny. 

Därefter avlågade de invigda 
(inbjudna?) till Grand för supe. 
Jag tycker att Föreningen Gamla. 
Lund fortjänar något bättre än, 
det som visades vid höstmötet.. 
Det utförs en hel del seriöst ar be-j 
te i föreningens regi; man försöker ' 
väcka opinioner i bevarandefrå
gor, man ger ut en årsbok av i all
mänhet stort historiskt intresse. 
Det finns dessutom ett nyvaknat 
intresse för hembygd och för om
sorg om närmiljön. T. o. m. i sko-

. lan undervisas nu· i »lokalsamhäl
let». Gaml;t Lund borde fånga upp 
denna rörelse. Man efterlyser en 
f<iryngring och större aggressivi· 
tet. Kunde man inte korsa Gamla 
Lund med ARG? i 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 Lli.JND 

Replik till BirgerRehn_: 

Vi finns ju! 
storsläggan har redan tagits 

fram, du menar (VB nr 39) att 
vi miljöpartister "saknar en ideo-

, logi, inte har något genomtänkt, 
än mindre genomforbart, politiskt 
program , utan tagit klivet in i po
litiken, drivna av rent och skärt 
maktbegär". J ag kan inte förstå 
annat än att du måste känna dig 
hotad. Här kommer människor 
som aldrig jobbat partipolitiskt 

l 
förr och de har mage att tro att de 
har något att komma med! Jante
lagen råder tydligen också i Lund. 

Du menar att vi "helt saknar 
ideologi". Antinge har du inte läst 
igenom värt program eller så har 
du läst det men inte förstått. Jag 
vet inte vilket som är det mest be
klämmande. Att direkt avfårda 
nya tankar är ett tecken på för
stelning. "Ett parti som inte för
nyar sig skrumpnar", sa Willy 
Brandt i DN häromdagen. 

. Du säger att det bland de fem, 
, tidigare partierna i fullmäktige 
' finns "tillräckligt med alternativ 

för att attrahera väljarna" . Tydli
gen inte! Jag får påminna dig om 
att 5,2% av väljarna i Lunds kom
mun (=2790 personer) lade sin 
röst på (mp) i kommunvalet. Un
derkänner du deras omdöme? 

Du slår fast att det är omöjligt 
att samarbeta med miljöpartister 
"de kommer ju inte ens att an
stränga sig för att uppträda enat! " 
Du drar ett exempel som rör ett 
stadsplaneförslag där vi skulle ha 
olika uppfattning i byggnads
nämnd och fullmäktige. Jag har 
svårt att förstå vad du grundar 
detta på: i byggnadsnämnden har 
vi ju ännu inte någon ledamot och 
i fullmäktige har vi ännu inte 
ställts inför ett stadsplaneförslag!! 
Den enda gång vi hittills varit 
oeniga var när det gällde hur vi 
skulle sitta i fullmäktigesalen. En 
fråga som väl knappast är värd 
partipiskan! Nej Birger, du får väl 
i alla fall vänta med att döma ut 
oss tills vi böljat jobba! 

Nu har alltså (s) sagt ett klart 
nej till proportionell fördelning av 
ordförandeposterna i nämnderna. 
Därmed faller värt förslag och 
(mp) kommer att lägga ner sina 
röster i dessa val. J ag instämmer 
med Lucifer: "Ack denna ständiga 
brist på politisk fantasi!" 

Än en gäng : att (mp) vill bli 
representerat i nämnderna är inget 
utslag av makthunger utan en ön
skan att få demokratisk insyn i 
ärendena som behandlas där. När 
frågorna kommer upp i fullmäkti
ge har vi de 4 röster som valut
slaget givit oss, varken mer eller 
mindre. 

För min del avslutar jag nu 
debatten om Miljöpartiets exis
tensberättigande. Vi finns ju! I 
över 100 kommuner har vi fått 
förtroendet att vara med och på
verka politiken. Väljarna får själva 
avgöra hur vi sköter oss. Det är 
de som bestämmer om vi finns 
med i nästa mandatperiod! 

Andre ~e Riche/ieu (mp) 

Vi hoppas 

verkligen att ingen av VB:s lä
sare har VIDEO, men om ni 
ändå har så vill vi låna/hyra den 

, for blåsorkesterns räkning I 
MORGON KVÄLL, LÖRDAG. 
Ring genast Thomas Schlyter, 
tel 13 34 48 eller 14 75 05. 

BLASORKESTERN. Samling för 
avresa till internatet i Löddekö
pinge lö 27/11 kl 9 . 15 på C le 
m enstorgets västra sida. På inter
natet kommer vi att träna 13 
(Follow Chairman Mao), 14 (Sing
ing of the Socialist Motherland), 
22 (Östern ä r röd), 23 (Rorsman 
nen), 42 (Kieine Festmusik), 44 
(Sakta vi gå genom stan), 71 (Ka
nonensong), 72 (Alabama), 81 
(Sången om svalorna), 82 (Get 
your rights, Jack), 84 (Styrman 
Karlsson), 86 (T ake five), 87 (Sjö 
rövarjenny) , 92 (Desertören) samt 
ett Bartokstycke. Tag ändå för sä
kerhets skull med dig alla noter 
och gärna andra noter med! Det 
kan bli kallt i stugorna, så tag 
med rikligt med filtar eller varm 
sovsäck! 
BLASORKESTERN repeterar in-

, te sö 28/ 11 . 
SKOLPOLITISKT möte lö 4/12 
kl 14, partilokalen, Bredg. 28. 
Disk. om skolpolitiken, särskilt 
gymnasieskolan . 
VPK l F tränar på Lerbäcksskolan 
lö 27/11 kl 16. 
SOLIDARITETSFEST för det Pa
lestinska folket, Folkets Hus, fre 
26/11 kl 19. Palestinsk mat och 
musik. 
LEKTEATER f . barn och vuxna, 
>>Kärnorna», K V :s teaterstudio, 
Mårtenstorget 5, sö 28/11 kl 16. 
KÄNSLOR O C H HJÄRNFYsiO
LOG l, tö reläsn. av David l ngvar , 
stadsbibl. hörsal, sö 28/11 kl 16. 
GITARRKONSERT, Christer 
Persson, K V :s teaterstudio, Mår
tenstorget 5, sö 28/11 k l 19. 
DEN SPANSKA MODERNIS
TISKA arkitekturen, föreläsn. av 
Santes Delgados Rodrigo, stads
bibl. hörsal, on 1/12 kl 20. 
K V IN NOC ENT RUM, uppesittar
kväll tre 26/11 kl 19 på lokalen, 
L .a Alg. 8 . Förberedelse av upp
t rädandet på Konsthallen på lör
dag. 
KVINNOCENTRUM firar 5-års
kalas lö 4/12 k l 18.30, g i llesstu
gan, Djingis Khan. Knytkalas . 
PUB SPARTA fre 26/11 Mwendo 
Dawa, arr. Plektrum . 
PUB SPARTA lö 27/11 Kylans 
Rockorkester, arr. FolkåRock . 
FREDSFESTIVAL »Rock för 
fred» med Slotti Dottl, Turbo Mu
sic, Smil Senil Band, Zarandonga. 
Arr. Fredsk o m, ABF m . fl .. Lö 
27/11 1: 1 18.30, Folkets Park. 
Förköp FolkåRock. 

, KOMPOL har möte må 29/11 kl 
19.30, partllokalen, Bredg. 28. 

Veckans redaktionsutskott ut
gjordes av Finn Hagberg och Olle 
Teleman. 

Nästa veckas kontakredaktörer: 
Lars B o rgstrllm, tfn 13 19 75 och 
Kri-:tinA l ., ... .,d .... 1'-f" 11 ""' Oil'!!' 
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