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UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND 

Utkommer fredagar 1982 8:e ärg. 

Fredagen den 17 december 

P ål sj ö ängar 
Det enda större obebyggda området i Lund innanför trafikleder 
och nuvarande utbyggnadsgränser har i många år 
varit den stora åkern mellan Sparta och den nya motorvägs
karusellen vid La Strada. Området ägdes länge av kyrkan och 
var tänkt som reservområde för universitetets utbyggnad. l janu
ari 1980 beslöt kommunstyrelsen att marken i huvudsak skulle 
användas fö! bostads~ebyggelse. 

Det ville inte socialdemokraterna 
som ansåg att marken skulle re
serveras för universitetet. Vpk 
menade att det var orimligt att 
Lunds universitet skulle svälla ut 
så enormt under80- och 90-talet 
när man redan böljat satsa på en 
decentraliserad högskola till flera 
mindre orter. Det hade social
demokraterna inte någon för
ståelse för, men när det stod klart 
att byggnadsstyrelsen inte var 
intresserad av marken gick de 
motvilligt med på en mindre ut
byggnad av området. Byggnads
styrelsen ville hellre satsa på att 
förtäta det glesa LTH-området. 

41 hektar 
Kommunen köpte marken av kyr
kan under 1980, och området 
fick namnet "Pålsjö ängar" efter 
vpk:s agerande i namnberedning
en, som först ville kalla området 
"Biskopsängarna". 
Det var aldrig någon särskild dis
kussion om att det var synd på 
den fina jordbruksmarken - inte 
ens centern hade invändningar, 
men det kan· väl förklaras av att 
området är så klart avgränsat och 
har god kontakt med staden. 

Inom stadsarkitektkontoret gjor
des ett program för utbyggnaden, 
och efter det har sedan en skiss 
upprättats, som bl.a. ingår i gene
ralplanen. Av hela ·området, som 
är på 41 hektar, ska 11 hektar 
utefter motorvägen avsättas för 
industri, främst DRACO, och 
8 hektar till universitetet. I bästa 
fall skulle 16 hektar bli bostäder. 
Man har tänkt sig en hög utnytt
jandegrad med hänsyn till det 
centrala läget, och har räknat med 
minst 700 lägenheter. Centern 
och vpk tyckte att man borde ge 
plats fcir flera, kanske 1000 lä
genheter, medan socialdemokra
terna ville ha mer mark för 
universitetet. 1 

Under 1982 har de här planer
na böljat ta fastare form, och 
området ingår i bostadsförsölj
ningsprogrammet med början 
1985. Alla har räknat med att 
området ska bli ett av de större 
välbehövliga områdena med nya 
lägenheter, som det ju är stor 
brist på i Lund. 

forts på sidan 2 

Lösnummerpris 1 kr 

VPK:s bostadsmotioner: 
Kommunen skall kompensera LKF m.fl. 

Vpk-Lund anser i en av sina tre bostadspolitiska motioner att 
kommunen t.v. ska kompensera Lunds Kommunala Fastighets
bolag (LKF) med fem miljoner kronor per år. Man vill också att 
miljöförbättringsprojekt (ex. Linero) får kompensation av 
Lunds kommun. Dessutom kräver man bättre insyn i fastighets
bolaget. 

Merkostnader 
Månadskostnaderna för ett ny
byggt hyreshus är så höga att de 
är omöjliga att täcka med hyror. 
Förlusterna på nyare hus tar all
männyttan igen genom hyresvins
ter på äldre hus. Denna "överhy
ra" gör det möjligt att bygga nya 
hyreshus. Enligt hyreslagen kan 
lägenheter i äldre privatägda hus 
jämföras med lägenheter i allmän
nyttiga hus, som drivs med vinst. 
Då är vinsten hyresvärdens. 

Kostnaderna för att LKF har 
byggt nya hus, de allmänna mer
kostnaderna, bör kompenseras av 
kommunen. Det skulle bli positivt 
fcir alla hyresgäster och billigt för 
kommunen då LKF inte äger så 
många hus. De privata hyresvär
darna måste då också hålla hyror
na nere. 

Allmännyttans hus har högre 
sociala merkostnader pga större 
omflyttning, många barnfamiljer 
och ganska många familjer med 
sociala problem. 
' En nyligen slutförd utredning 

i Stockholm visar att de sociala 
merkostnaderna existerar men att 
de är väsentligt lägre än de allmän
na merkostnaderna. De beräknas 
till ca 3 :50-6kr/kvm och år och 
de allmänna merkostnaderna fcir 
hus byggda 1965 - 1970 till ca 
25 kr/kvm och år. 

Vpk vill att omfattningen av 
de allmänna och sociala merkost
naderna så snart som möjligt ut
reds av fastighetskontoret i Lund 
och att 5 milj kr/år ges som kom
pensation till LKF av kommunen 
tills utredningen är klar. V pk tän
ker återkomma med förslag till åt
gärder för att komma till rätta 
med de bakomliggande orsakerna 
till merkostnaderna. 

Miljöprojekt 
Många bostadsområden byggda på 
60- och 70-talet måste idag för
bättras med avseende på miljön. 
Sådana miljöprojekt är slutförda 
på Rådhusrätten (Magistratsvä
gen) och Offerkällan (S :t Hans 
gränd) och pågår på Linero 
(Vikingavägen). Trots att de stat
liga lånen är förmånliga bör kom-

munen gii in och betaia räntekost
naderna. Dessa sprids annars u t på 
alla hyresgäster inom LKF. För 
Linero innebär det ca 300 000 -
400 000 kr/ år. 

V pk vill att kommunen betalar 
räntekostnaderna både fcir Råd
husrätten, Offerkällan och Linero 
och att principelf gäller fr.o.m. 
1/11983. 

Insyn 
LKF är ett aKtiebolag och insyn 
och kontroll från allmänhetens 
och de kommunalt förtroendeval
das sida är begränsad. Som det nu 
är har man dålig överblick och ju
ridiskt sett är det svårt för kom
munen att hävda sig mot LKF. 

Vpk kräver att kommunen be
gär ändring av bolagsordningen så 
att fullmäktige väljer nio ledamö
ter, att dessa ges närvaro- och ytt
randerätt vid bolagsstämmorna 
och att kommunstyrelsen får fort
löpande tillsyn över verksamhe
ten. 

stortorget 
Nyårsafton 
Nyårsafton klockan O kommer 
Lunds Kommunistiska Blåsor
kester att blåsa in det nya året 
på Stortorget. Samtidigt Irrar 
man att lagen om fri gatumu
sik träder i kraft vid samma 
klockslag. 
- Ner till ett par minusgrader 
går det .bra, meddelar orkes
tern.Sjunker kvicksilvret till 
7-8 grader får vi hälla sprit ! i 
ventilerna.Blir det ännu kalla
re får vi avstå från att blåsa. 
Men det blir det nog inte. 



·~~ ~~:~:,~~, a~w ~~~~"~'~h~ao~~~~~~.~~"" 
av politisk argumentationskonst ondsinta och enfaldiga borgare vill Julens stora schlager är hemma-

....... fick jag lära mig att det finns två inte det. Det skulle bara bli en datorn, snart lika oundgänglig, i 
~nS Q ( 1!.' huvudlinjer när man ska bemöta värmestuga, sa de, ungdomarna det bildade hemmet som pianot. 

Lund 
Kärnvapenfri zon 
KU-Skåne hade distriktsmöte i 
helgen i Ängelholm. Det var ett 
bra möte där många intressanta å
sikter kom fram i de diskussioner 
som fördes kring verksamhets
planen. Vidare valdes en ny ord
förande, Olof Norborg från Lund. 

·En av de viktigaste uppgifterna 
som skrevs in i verksamhets· 
planen för KU-Skåne var att 
klubbarna ska verka för att 
deras respektive hemkommuner . 
blir fOrklarade som kärnvapen
fria zoner. Här kommer så små
ningom Vpk att spela en viktig 
roll då det blir fullmäktigegrup
pens uppgift att föra fram det 
hela inför kommunfullmäktige. 
Tanken bak<.m hela förslaget är 
att samla en bred front för för
slaget och vi kommer att vända 
oss till de politiska ungdoms
förbunden men även till andra 
ungdomsgrupper och föreningar. 
Just i Lund finns det ett brett 
underlag, med musikerföreningar, 
fä! tbiologer, idrottsföreningar och 
liknande. Det vikti~aste blir inte 
att KU eller V pk far en fram trä
dande roll utan att vi lyckas skapa 
en bred front för förslaget. Det är 
en viktig markering som väcker 
uppmärksamhet och då kan man 
jämföra med de regioner i Europa 
som gjort liknande saker, egent
ligen obetydliga i sig, men starkt 
opiruonsslcapancte. en kraftig 
opinion mot kärnvapen behövs 
i dag speciellt med tanke på det 
amerikanska "NATO-beslutet" 
om utplaceringen av Pershing 2 
och Tomhawk • missilerna som 
ökar risken för att Europa blir 
ett nytt slagfalt för de båda super
makternas motsatta intressen. 

Förutsättningen för att kampan
jen skalllyckas åtminstone i Lund 
finns, KU-Lund är en av de störs
ta KU-klubbarna i landet och 

·vpk Lund har sedan länge en 
·stark position i kommunen. 
Lyckas kampanjen kan man tänka 
sig att den förs upp på riksnivå. 

Årsmötet i övrigt präglades av 
framåtanda. Vi är ett av de största 
förbundsdistrikten numera med 
många nya klubbar. Vilka andra 
partier har appellmöte en regnig 
lördagseftermiddag på torget i 
Ängelholm tre månader efter 
valet? Nu var det visserligen ingen 
annan publik än de KU-are som 
inte höll tal och en del förskräm
da tanter men det är tanken som 
räknas. Insamlingar för Radio Fara
bundo Marti gjordes också, en 
annan sak som blir huvuduppgift 
för KU under vintern och våren. 
På lÖrdag anordnas en riksomfat
tande internationell dag för KU 
med insamling för El Salvador 
som huvudtema. · 

en motståndare. Den ena är att ut- skulle bara förstöra, folk kan hålla Jag läser i det senaste numret av 
gå från att motståndaren är väl- sig hemma tills bussen går, det Mikrodatorn (läser ni inte den?) 
menande men oinformerad, miss- trängda ekonomiska läget o s v. Så om det nya dataspelet RATMAN 
ledd eller rentav lätt enfaldig. Då blir det alltså. Speciellt besviken som finns på kassett för bara 79:-. 
gäller det att i pedagogiska orda- är jag över Lars V. Andersson, "Ta käl på de skrikande rättorna 
lag tala vederbörande till rätta och vars hemliga supporter jag länge som faller ner från skyn, innan de 
vi'a hur de egna förslagen bättre varit. Varför missunnar du folk en gräver sig under dig och blir mu-
leder till de av alla förnuftiga väntsal, är du dum eller ondske- tanter som tar kål på dig." Det 
männi ,kor önskade målen. Det är full? Eller, och nu hinns jag upp verkar väl lovande? 
en linj e jag brukar driva i den här av insikterna från den marxistiska 
spalten - det finns ju inga skäl grundkursen, är det så att cen-
varför det bara är kommunister terns klassintressen inte omfattar 
som ska slå vakt om Lunds stads- de bussåkande? 
miljö - nog borde väl en och an-
nan bildad borgare inse att i läng- Pedagogiska voteringar 
den förlorar vi alla på att låta När detta läses har det varit full-
marknadskrafterna och därmed mäktige5ammanträde och valen av 
grävskoporna härja fritt . nämnder för de kommande tre 

ben andra linjen är att betrak- åren är avklarade. Efter höstens 
ta motståndaren som styrd av alla turer bör det väl kännas som 
andra drifter än förnuftet, för- om hundra år av kommunalpolitik 
slagsvis illvilja, hämndbegär eller i var till ända. Utan tvivel kommer 
sista hand av genuin ondska. Den vi att få läsa om hur Vpk genom 
bör man ta till med stor försiktig- sina voteringskrav i onödan för-
het, men dessvärre kan den inte längde sammanträdet. I sydsvens-
alltid undvikas. kan drivs ju sedan länge en kam

panj som går ut på att Lunds 
största politiska problem är att 
fullmäktigesammanträdena är för 
långa. Visst, jag inser att man kan 
ha berättigade fackliga krav vad 
gäller obekväm arbetstid, men det 
är kanske inte det mest centrala. 
Det bör t.ex. vara av stort pedago
giskt värde för Lunds socialdemo
krater att genom en serie votering
ar med slutna sedlar inse vad deras 
ställningstagande går ut på. Lunds 
socialdemokrati väljer ju som be
kant att bortse från den progressi
va majoritet som finns och i stäl
let rösta fram moderater, folkpar
tister och centerpartister till de 
viktiga ordförandeposterna i 

l väntan på bussen 
l senaste kommunstyrelsesam
manträdet behandlades en social
demokratisk motion om att det 
borde finnas uppvärmda bussvän
teplatser i t.ex. Veberöd och Ge
narp. En uppvärmd väntsal var en 
självklarhet förr, men i den ned
brytningsprocess som nu pågår 
vad gäller sådant som är gemen
sam t så försvinner de. Se vad SJ 
och SSK gör med stationshusen i 
Åkarp m fl orter. Där ska man stå 
och huttra i ett vidrigt plåtskjul, 
öppet för alla vindar. Det vore lätt 
att komma in på den Svenska 
Väntsalens Betydelse och berätta 
minnen från min finniga ungdom 
som jag tillbringade i den sortens 
underbart trista lokaler, rökande 
John Silver, med Bzylkräm i hå
ret, men det ska jag inte. Det 
räcker att säga att om man bryr 
sig det minsta om kollektivtrafik 
och mänsklig trivsel så bör man 

nämnderna, allt i utbyte mot att 
Birger Rehn och Ingegerd Görans
son ska fä vara oppositionsråd. 
Jag ser fram mot många omröst
ningar och hoppas att Vpk-arna 
har nog is i magen för att genom
driva dem. 

P ål sj ö ängar forts från sid l 

Forskarby 
Under hösten har det dock hänt 
saker som kan hota denna bo
stadsu tbyggnad. Det går så bra för 
både Gambro och DRACO att 
bägge företagen vill bygga ut mer 
än vad de tänkt sig, och därför vill 
köpa mer mark. Dessutom har 
länsstyrelsen börjat agera för en 
s.k. forskarby i anslutning till 
LTH, där man tänker sig en lyck
lig förening av forsknings
och utvecklingsarbete med pro
duktion inom den växande elek
tronik- och databranschen. I detta 
Lunds eget "Silicon Valley", 
skulle forskare kunna extraknäcka 
och fika tillsammans med före
tagarna - därav kravet på omedel-
bar närhet till högskolan .. ·. · 
Länsrådet Linder-Aronsson har 
bett Lunds Kommun att vänta 
med · planerna på bostadsområ
det till i början av 1983, då läns
styrelsen ska. ta ställning till hur 
mycket mark man vill att kommu-

nen ska reservera för forskarbyn. 
Det finns alltså risk for att bo
stadsområdet i värsta fall inte alls 
kommer att byggas, att Lund får 
se sig om efter ett annat läge för 
bostäder, och att bostadsbristen 
inte på länge kommer att lätta. 

Forskare och bostäder 
Visst är det positivt med fler jobb 
på Gambro och DRACO och med 
den sysselsättning som kan skapas 
i en forskarby, men de ideer som 
länsstyrelsen nu för fram verkar 
lite väl optimistiska. En forskarby 
kommer rimligen inte att byggas 
ut på en enda gång, utan lång
sam t, och därför vore det skäl att 

· man gör det parallellt med att 
man bygger bostäder. Om nu . 
verksamheten sväller enligt for
väntningarna, bör man snarare 
lägga ut reservmark öster om mo
torvägen och ordna en förbindelse 
under denna. 
Långt i norr, runt det nya vatten· 
tornet, är det inte särskilt lyckat 

Njut av livet! 
Annars satsar jag nog på andra 
njutningar och jag vill härmed 
protestera mot det nymoralistiska 
korståg som är på gång. Det har 
vänstern ingen anledning att ställa 
upp på. Visst var det väl fint av 
Fidel att skicka l 5 00 flaskor rom 
till den latinamerikanska festen 
för Gabriel Garcia Marquez. Såg 
ni förresten vad författaren sa i 
DN i söndags? På frågan om det 
inte fanns något värt att bevara av 
det borgerliga arvet svarade han: 
"Jovisst, borgerlighetens känsla 
för det goda livet. Det måste bli 
allmän egendom. Det är inte bara 
borgarna som ska ha rätt att njuta 
av livet." J ag erinrar mig vad Axel 
Danielsson, en annan implicit vpk
are skrev: "Och långt ifrån att va
ra något ont eller dåligt eller omo
raliskt, är detta njutningsbegär 
den kraftigaste faktorn i den soci
ala revolt vi dagligen göra. Ett 
folk som ej vill njuta av livet be
höver ej göra revolution och vill 
det icke heller." Jag tror jag ska ta 
extra mycket av det feta och goda 
på skinkan i år. God jul! 

u p 

Lucifer 

med bostäder, långt från service 
och annat. 
Dessutom, och kanske allvarligare 
är, risken för att hela den nord
östra delen av Lund blir ett enda 
stort arbetsområde utan bostä
der och helt avfolkat på natten. 
Det finns redan en stor butik 
och post på Sparta som kan 
betjäna fler bostäder. 
DRACO och Gambro bör mer 
än väl klara sig med den mark 
utefter trafiklederna som an· 
visats dem. Men vpk anser att 
bostadscmrådet på Pålsjö Ängar 
är så viktigt, att det inte kan få 
utgå ur planerna bara for att 
länsstyrelsen har en överopti
mistisk tro på forskarbyn. Lät 
arbete och bostäder byggas ut 
parallellt, hand i hand med var
andra. På så sätt får man den 

· bästa miljön både för boende och 
sysselsatta. 

och 



Grön kokbok 
En solig men kylig lördagsförmiddag gick jag med barnvagnen in 
till stan, till torget. Så trevlig torghandeln har blivit. Det finns ju 
inte bara grönsaker utan bröd av alla de slag, växtfärgade garner, 
vaxdukar i metervaror och appelltal att lyssna till. Allt detta 
fanns inte för några år sedan men jag saknar fortfarande vilt och 
fisk. Är det livsmedelsstadgarna eller krämare som stoppar det
ta? 

Mitt bland alla stånden stod 
!ett par och sålde ett grönt häfte -
l.asseMajas torgbok stod det på 
framsidan. Det visade sig vara en 
liten receptsamling om sommar
ens grönsaker. De grönsaker som 
finns att köpa på MårtenstorgeL 
Jag köpte den av torgama/förfat
tarna. Tänk så många olika sorts 
grönsaker det finns att beskåda 
och köpa på torget! Många fler än 
jag trott. Men LasseMaja har upp
täckt det. Savojkål och salladslök 
har jag aldrig sett, men det fmns 
uppenbarligen. 

När LasseMaja gått på torget 
har de varit nyfikna och frågat 
torghandlarna vad de sålt och hur 

Gr önsaksrät t från kokt 5rönsak 

utan viss saklig poesi och det har 
ty_dliga matpolitiska inslag gt!llom 
sina uppmaningar att stödja små
odlarna. Ordvalet är enkelt och 
klart. Fast det känns lite ovant att 
läsa "vitkålen puttrad i smör" . 
Något jag personligen har svårt för 
är att väga upp ingredienserna 
som författarna gör, men i slutet 
av boken finns en omvandlings
tabell för grönsakernas vikt. Inom 
parentes står att detta "gäller tor
get i Lund mer än svensk stan
dard"! 

Kommentarer till recepten i 
allmänhet finns. Där står det t ex 
"sur smaksättning tillsätts sent 
därför att det i vissa fall förlänger 

-- LiK,vitl(.;k , flitsk , svamp. 

----- p .. rsilja , sellt:rigr Ont , 
c..:::.==....:...:::::..:.;.:..:..:_:..:.._c:c_:::__-'-1 kcirvel , salv1a , !!".cjram, 

rosman:1 , tor kad ~re gano 

creme fraiche 

- ---- ------ - - - ----- Jill , 'oasil1ko, mynta , 
'------,----' 

man skall tillreda grönsakerna. 
Sedan har de gått hem och provat 
att laga och och ibland hittat på 
egna recept med sina inhandlade 
grönsaker. Men så gör nog flera av 
oss. Däremot har LasseMaja gått 
ett steg till. De har skri vi t ner sina 
recept i den torgbok de nu står 
och säljer. 

I boken behandlas varje grön
sak för sig med 'först en liten in
gress om grönsaken och sedan oli
ka förslag att anrätta den. Först 

, som primör och senare när den 
fåt! lite mogn~~ !lll_ak._ 

Recepten är utförligt och tyd
ligt beskrivna. De recept jag prö
vat har varit bra. Häftet är inte 

vad anser ... 
Direktör Arne Annmo, ordföran
de i kommunstyrelsen: 
-Pdlsjöängar ska snabbutredas. 
Det är troligt att omrddet fdr 
kanske, 300-400 liigenheter fä"e 
än vad som var tänkt i generalpla
nen frdn början. Det har kommft 
krav frdn bl.a. DRACO. 
-Det finns en allmän vilja i Lund 
att utveckla industrier. Bostäder 
kan man bygga pd andra omrdden. 

·Det kan vara liimpligt norrut eller 
österut. 

fii1 ·"l': ~regano , 

koktiden". Det hade jag ingen 
aning om. 

Men det finns något jag aldrig 
sett i en kokbok. Två flödespla
ner! Den ena behandlar "Grön
saksrätt från kokt grönsak" och 
den andra "Bräserad grönsaks-~ 
rätt" . Det är kanske ingen dum 
ide' att beskriva matlagning så. J ag 
är mycket nyfiken på om det 
kommer andra flödesplanec i de
ras Vintertorgbok. För den skall 
komma. 

LasseMajas torgbok, Sommar, 
.Lars-Åke Henningsson och Mij.ja-: 
Lisa Per by, 5 2s finns på torget 
vid tj~nlig väderlek, ca lO kr. 

'(JllaH' 

Roland Andersson., ord/ör.Onde i 
Hyresgästföreningen 
- Vi har i avdelningen inte hunnit 
ta ställning till den nya situatio
nen efter kommunstyrelsens be
slut om den här utredningen. 
- Personligen tycker jag att det 
ldter för jäkligt! Vi har bdde velat 
bygga fler bostäder än de plane-

. rade och påskynda själva byggan
det. Nu skulle det bli tvärtom! 

· Planeringen av bostäder pd Pillsjö
ängar är ganska ldngt kommen. Dd 
ska man inte · stryka detta. Ska 
man börja planera för att bygga 
ndn annanstans tar det liingre tid. 
Bostadsbristen är sd stor att man 
behöver bygga bdde här och diir 
pd de omrdden som kan tänkas 
som alternativ. . 

Julsaga för raska flickor 

Baka Staffan stalledräng 
dina stollar varrna 
Hans han sitter fast i ugn 
sticker fram ett ma~ert ben 
Greta sticker därifran 
Hästen heter Blanka 

Bro bro Breja har stängts av 
bocken Bruse har gått ner sig 
Häxan klappar sig förnöjt 
ingen junker synes än 
rida fida ranka 

Endast tomten ser hon vanka 
över vita tak 
tomma gröt f a t står på rad 
fri Lucia står vid gran 
ljusen har hon släckt 

Snövit smet för länge sen 
lämna prinsen helt allen 
sju dvärgar miste jobbe·n 

Belåten dyker Alice upp 
ut ur Underlandet 
skön drottning frågar tyst 
vad spegeln har att säga 
krossar sedan glaset - schysst! 
sadlar därpå vant och raskt 
sin springare i stallet 
rider snabbt från slott till koja 

Ropar glatt till tjejen 
med den röda luvan 

: Hoppa på nu 
hoppa över ån 
hoppa efter vatten 
Skit i vargen 
där han står 
med tungan ut ur gapet 
med ögat fullt av lyster 

Knyt svansen på den, syster! 

KarinLentz 

~ . 
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Rödbetssoppa 
a la kommunfullmäktige 
Ingredienser till 4 portioner: 
5 rödbetor 
2 gula lökar 
l morot 
200 gram vitkål 
lagerblad, svartpeppar, persilja 
Riv grovt 4 rödbetor, lökarna, 
moroten och vitkålen. Fräs det 
rivna ett par minuter i l matsK.ed 
margarin i en gryta. 
Tillsätt l liter vatten, 2 buljong
tärningar (eller motsvarande), 
2-3lagerblad och svartpeppar. 
Koka under svag värme i ca 30 mi
nuter. 
Råriv ytterligare en rödbeta direkt 
ner i soppan när ca 5 minuter 
återstår av koktiden, det ger fin 
fårg på soppan. 
Smaksätt med l matsked vinäger 
och klipp persilja över. · 
Till: gräddfil. 
Köp ingredienserna (i den mån 
det finns) pä SEGER, som har 
giftfritt . odlade grönsaker till låga 
priser.· · 

,Angående påbudet 
'om snöskoftning~n 

- ·-.... 
Nej, det iir;. omöjeligt: denna på

lysnipt ·beiz(/l(ar miK ej: den för
mör'kar bdde. gifvaren och lydarn. 
Ja1r vördar. iPoliceKammarns be
fallning: fneti)ag kan ej gör mig en 
p/igt d era f 

Jag tilstdr, denna snö är be
svärlig för alla gdende och åkande. 
Men - är den det för mig? Jag 
svarar nej - Detta svar är husäga
rens, medborgarens, människjans. 

Då jag beslöt at rdda öfver et 
hus, så föresatte jag mig, at råda 
öfver hela gatan. Denna föresats 
var lika fri som des upfyllelse. När 
jag obetänksamt ej bortskdfflar 
snön från min dörr, sd är det jag 
sjelf, som tillåter mig att bli insnö
gad: men jag v il icke, at en annan 
skal befalla mig skoffla den. En 
fots snö ' ropa hundrade: up til 
himmelen' ropar jag. 

Man har behagat anse mig för 
husägare: men är ej porten husets? 
trappan Portens? gatan- trappans? 
- Jag andas icke i .detta nya hu
set: mina värdkrafter förqväfvas 
där. Då jag har frihet .att välja en 
ägande rätt, väljer jag ingen, eller 
en fullkomligare. 

Ej derföre at jag icke känner 
vördnad för hvad Police-Kamma
ren pålyst: men jag tror, at man ej 
bordt pdlysa ndgot Kammaren har 
gjort väl at följa sin högsta regel af 
snyggt och beqvämligt: jag uphäf
ver den ej: men jag förkastar den. 
Hvar husägare är född Lagstiftare: 
sjelfrådare om sin trappa: han tar 
icke, utan ger lagar - Jag känner 
inga andra reglor, än naturens, än 
den högsta, snöns och den högsta 
smutsens. · 

Skick, ordning, renlighet: hvad 
betyda dessa orden? Hvilken tid 
och ort har ej sit skick, sin ord
ning, sin renlighet! man borde 
icke frdga: är denna snö för djup? 
Utan är den varm, torr och be
qvämlig? Är den förmögen at be
l!llra för snufva? 

Den allmänt godkända Poli
cen: ja i Stockholm och Peters
burg! men Lappland och Siberien 
och Grönland och Norra Sembla 
trifvas Gudomme/igen oskåttade 
- Man hinner ej det ovanliga utan 
genom upoffring av det vanliga, 
eller det skyhöga utan genom 
uppskutt öfver det ldga. Mdnge 
vada i snön uppe til armarne, där 
andre ej finna fo!fäste: Flugan 
drunknar pd thefat et, och der kan 
hunden endast liippja. Jag ber nu 
och för altid, at man vii bry sig 
om, at förstå mig. Om jag gör det 
sjelf- det är en annan frdga. 

Husägare 

Detta skrevs av Johan Henrik 
Kellgren 1782. 

1982 i Lund är det så inrättat 
att husägaren kan betala kommu
nen för att hålla rent på trottoa
ren. Efter förfrågan får man ett 
renhållningskontrakt där kostna
den är specificerad och uträknad 
enligt ett av Lunds kommunfull
mäktige fa•tställt . poängberäk
·ningssystem. Vi tecknade ett så
dant avtal i slutet av september 
1982. 

Avtalet börjar gälla ·den l april 
1983. Är snö ett aprilskämt här i 
Lund? · 

Snöhvit 
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Gissa tomtar! Palestinadebatten -BOKijÖRNAN-

Veckobladet inbjuder sina läsare 
att gissa vem årets tomtar är. Vi 
ger några led trådar. 

Högerextremist som gärna säljer 
eller river samhällsägda hus. 

Snål och vältränad smålänning. 
Har visst doktorerat på järnvägar, 
men har ändå hoppat av tåget. 

Något amöbalik framtoning. Delar 
sig gärna. 

Gammal lundabo. En ftghter som · 
gärna slår under bältet. - · 

Svar på KPLMr:s brev till Palesti
nagruppen 

I vårt program står det bl a: "-P ale· 
stinagrupperna i Sverige (PGS) 
är en partipolitiskt och ekono
miskt oberoende organisation som 
strävar efter att i Sverige mobilise
ra en bred opinion för det pale
stinska folket nationella befrielse
kamp och för en rättvis och varak
tig fred i Mellanöstern. 

PGS' målsättning grundar sig 
på det svenska folkets, .. det pale
stinska folkets och de ovnga ara
biska folkens gemensamma intres
sen av kamp för fred och natio
nellt oberoende, mot imperialis
tisk dominans och mot rasism och 
diskriminering i alla dess former. 
PGS söker att som medlemmar 
samla alla i Sverige som vill verka 
för denna målsättning och efter
strävar dessutom samarbete med 
alla partier, organisationer och en
skilda personer i frågor som för
enar oss." 

Vårt program försöker alltså 
vara en minsta gemensam nämna
re för alla vänner av det palestins
ka folket, vilka erkänner PLO som 
det palestinska folkets enda lagli
ga representant och vill ~erka för 
upprättandet av en p al estmsk stat. 
Det finns många partier, organisa
tioner och enskilda personer, som 
accepterar vårt program, men inte 
vill bryta de diplomatiska förbin
delserna med Israel, åtminstone 
inte ännu. Att då här i Lund gå 
längre än vad det i demokratisk 
ordning tagna programmet gor 
vore att försvåra samarbetet med 
dessa organisationer och personer. 
Det är inte heller märkligt, att en
skilda medlemmar av Palestina
gruppen undertecknat KPMLr:s 
namninsamling, eftersom det 
finns stor spännvidd i våra politis
ka åsikter. Det som förenar oss är 
att vi alla ansluter oss till PGS' 
program. 

Vi vill påpeka, att vi inte valt 
att ställa oss utanför den pågåen
de namninsamlingen. Om KPMLr 
ansett vår medverkan så viktig, 
borde de ha tagit kontakt med oss 
innan de startade kampanjen så 
att vi fått möjlighet att lämna syn
punkter på och påverka utform
ningen av kampanjen. Ett gott 
samarbete mellan två parter för
utsätter att de arbetar på lika vill
kor. 

Slutligen vill vi· framhålla _att, 
även om KPMLr:s och Palestlf!a
gruppens arbetsmetoder inte alltid 
överensstämmer, vi anser oss kun
na komplettera varandra i vårt ar
bete för det palestinska folkets 
sak. 

Länge leve det palestinska fol
kets befrielsekamp! 

Palestinagruppen i Lund 

Gunnar Stenssons svar på min in
sändare fodrar faktiskt en replik. 
G.S antyder t.ex. att vi i KPMLr 
försöker dra partipolitisk nytta av 
den pågående palestinakampan
jen. Jag tycker detta åteJigen fr 
ett ganska fu!~ angrepP.ssatt fran 
Vpk:s sida. Ar det nagon som 
kommer att dra nytta av namn
insamlingen så är det _ give~vis 
PLO. Detta är det väsentliga. 
Sedan är det väl naturligt att 
anta att de organisationer som 
deltar i kampanjen möts med 
ökad respekt och ökat förtro
ende. Det är kanske det som nu 
sticker i ögonen på Vpk. För 
faktum är ju att både VI?~ o_ch 
Palestinagruppen, helt SJälvfor
vållat nu får se sig förbisprung
na v~d det gäller palestinasoli-
dariteten här i Lund. .. 
Och så till huvudfrågan. Ar det 
så att PLO fört fram något krav 
på ömsesidi~t erkäpnande? Nej: 
Finns det nagot sactant krav 1 
PLO:s program? Nej. Det fin11:s 
bara i de spekulerande borgerli
ga massmedierna. Och_ de for
handlingar som ex. nu fors mellan 
PLO och Jordanien, kan bara tol
kas som försök till tilWillig lös
ning, ett delmål i ~ampen för e~t 
fritt Palestina. Nagon varaktig 
fred och frihet för palestinierna, 
eller fred överhuvudtaget i om
rådet, kan ju än~å inte uppnås 
så länge Israel ex1sterar. Parollen 
"Bryt med Israel - Erkänn PLO" 
är därför en ur alla synvinklar 
korrekt och väsentlig paroll, som 
klart och entydigt pekar fram mot 
!Ösningen på palestina-pr<;>blemet: 
En palestinsk demokratisk stat! 
inte vid sidan om Israel, utan 1 
stället för Israel. Detta har PLO 
och en allt större del av världs
opinionen klart för sig, men 
tyvärr inte Vpk. 

Lennart Ljunggren, KPMLr-Lund 

Lundakorpen har med glädje no
terat att VB intresserat sig för vårt 
herrfotbollsårsmöte. 

Vi ber att genom VB än ~n 
gång få önska väl bekomme till 
V pk IF: s fma insatser för friskvår
den i Lund. 

Tyvärr har VB-rapportören 
från årsmötet missförstått Lunda
korpens ordförandes uppsyn. Pris
utdelarens uppsyn var full av gläd
je och beundran till alla som !?ed
verkat för att ge Lundabon hattre 
hälsa. 

Samtidigt vill vi underrätta. V~ 
om att inom Lundakorpen for v1 
inte ett markerat partipolitiskt 
språk. Det är folkhälsan som är 
riktmärket för våra dialoger. 

Men hälsningar och väl mött 
nästa motionstermin. 

Per Lundf!Ten -

Lunds nya bokhandel . 
med just det som ingen 
annan har! 

STÖD genom att redan nu 
köpa LÅGPRISKORTET 
- ger l O % på allt under 
1983, kostar endast 100 
kronor. 
Betalas in till A-Z, Lund 
pg 202877-7. Märk talong
en "Lågpriskort" 
En utmärkt julklapp till 
dig själv eller någon annan. 
BOKHöRNANBOKHöRN 

Vems är den röda skålen som jag 
fick med .mig från orkesterfesten 
den 11 dec? 

Gunnar 13 58 99 

Jag vill köpa eller "förvara" (en 
längre tid) ett piano. 
Eva, te!: 15 26 17 

~ 
fl'\ {}l$: l 

STÖDKOMMITTEN för Central
arneri kas folk har medlemsmöte 
29/12 kl 18.00 på ABF. 
VPK l F: träning pil Lerbäckssko
'lan, lö 18/12 kl 16. 
8LA60R KESTE RN rep. nästa 
gång sön 16/1 -83. Tack för en 
trevlig fest. · 
VPK-SKANES ARSKONFERENS 
äger rum den 5-6/3 1983. Nomi
neringar till D.S . helst 17/ 1, se
nast 1/2. Motioner ska vara inne 
senast 21/1. Lunds ombud fast
ställs pil llrsm,ötet 22/1. Se vidare 
IB nr 1/83. 

KOMPOL möte mån 10/1 1983 
pil partirt>kalen, Bredgatan 28. 

~ADET 
Denna veckas redaktionsutskott 
utgjordes av Lars Borgström, Kris
tina Lanthen och Anders Emilson. 

Nästa nummers kontaktredaktö
rer: Lars Borgström, 13 19 75 och 
Kristina Lanthen, 11 30 86. 

Detta var allt från oss pil VB fö r i 
år. ·ou har väl inte glömt att 
förnya din prenumeration. Vi 
kommer Igen den 14 januari. 
Tills dess: Läs dina gamla VB än 
en gång. 

Hemma
Rectangle


