
Världen är en komedi för dem som tänker, en tragedi för dem som känner (Walpole) 
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Kulturtnejeriet 
- Vi ska ha ett beslut om omedelbar upprustning av mejeriet -
inga nya utredningar tack! Detaljerna klarar vi sedan -nu gäller 
det att komma igång snabbt. 

Så säger Pelle Månsson på Folk å Rock inför torsdagskvällens 
fullmäktigemöte om Kulturmejeriet. Där ska röstas om åtta mil
joner till upprustning och 500 000 kr i driftskostnad per år. 

- Om länsarbetsnämnden ska 
kopplas in för att anvisa ar
betslös byggarbetskraft är det 
viktigt att inte förhala frågan, 
menar Pelle Månsson. 
- Annars är det risk att vi får 
vänta till nästa höst - det kan 
vi inte acceptera. 
Liksom Andre Waldhör som 
varit anställd av Folk å Rock 
för att projektera ett kultur
hus vägrar Pelle Månsson tro 
på kulturmejeriet "förrän spa
den är i jorden". 
Per Lundgren (s) har av 
kommunstyrelsen föreslagits 
sitta som ordförande i en ar
betsgrupp som ska förbereda 
upprustningen. Han säger sig 
vara överens med Pelle Måns
son om en snabb start. 
- Gruppen är ju suverän när 
det gäller att besluta om tak
ten på upprustningen, men 
min avsikt är att smida bums, 
säger han. 
Om kommunstyrelsens val av 
honom till ordförande i grup
pen säger Per Lundgren. 
-Jag är ju inte den kulturpro
fet som Folk å Rock önskat 
sig men det är väl mitt med
lemsskap i kommunstyrelsen 
och fastighetsnämnden sam t 
det faktum att jag är ordfö
rande i Lunda-korpen som 
gjort att jag anses lämplig. 
Korpen är en av de hyresgäs
ter som ska samsas i det bli
vande Kulturmejeriet och Per 
Lundgren är oroad över att al
la som är intresserade inte ska 
få plats. 
-Samtidigt känns det bra med 
det positiva engagemang som 
de fria grupperna och de stöd
jande partierna visat. Det gäl
ler bara att övertyga de 
kommunala tjänstemännen, 
främst på byggnadssidan om 
fördelen med den aktivitet 
som ska rymmas i Kulturme
jeriet. 

När Kulturmejeriets anhängare manifesterade sitt krav med en massiv happening i maj, be
tecknade kommunstyrelsens ordförande Gun Hellsvik (m) det som "ett typiskt lunden
siskt inslag, jämförbart med doktorspromoveringen". Samtidigt tillade hon att alla planer 
på ett kulturhus i mejeriet var ogenomförbara. Vi får se torsdag kväll, Gun! 

Ett kulturmejeri med omedel
bar start - det är alltså en i 
sammanhanget tung socialde
mokratisk röst inför fullmäk
tigebeslutet. 
-Ja, om inte V pk eller M p gör 
någon extra konst och tänker 
om eller så - då kommer full
mäktige att följa kommunsty
relsens beslut, fastställer Per 
Lundgren. 
Någon extra konst är det väl 
ingen som tänker göra? 

Cajsa Carren/Grupp 5 

Bild : Susanne Ewert/Grupp 5 

Kärva tider för 
Lennart Pettersson 
Höstterminen närmar sej obe
vekligen. Då kommer den kär
va tid då Lennart Pettersson 
(s) måste klara sej på en lön. 

En tidning berättade ju i 
somras att även Lunds egen 
socialdemokratiske riksdags
man tillhör den skara som 

uppbär dubbellön under (den 
arbetsfria) sommaren. 

Vårt deltagande med Len
nart Pettersson, Mårtens Fä
lad, är stort. Det är inte bil
ligt att vara villaägare i dessa 
tider. 
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Lunds moderater har fått 
mycket större inflytande 
över politiken än vad som var 
nödvändigt med hänsyn till 
valresultatet. Skulden till 
detta ligger hos Miljöpartiet 
som hade kunnat rösta bort 
dem från viktiga poster men 
som valde att avstå och det är 
nog många miljöpartister som 
nu ångrar att man släppte 
fram moderater som ordfö
rande i Kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse, fastighets
nämnd, byggnadsnämnd och 
socialnämnd. 

Skulden vilar också tungt 
på Centern och Folkpartiet 
som i praktiken slutat att 
fungera som självstämliga po
litiska krafter. Numera agerar 
de huvudsakligen stödpartier 
åt M, för när såg man seriast 
ett självständigt center- eller 
folkpartistiskt. initiativ. Det 
måste vara åratal sedan. 

Moderaterna och modera
ta politiker har figurerat i 
flera mindre smickrande 
sammanhang under somma
ren. Det började med att Per
Håkan Ohlsson hamnade i 
focus för sina vanskötta fas
tigheter. Det är värdefulla 
kulturhus som kommunfull
mäktiges ordförande låtit för
falla under många år och som 
han helt fräckt vill riva för att 
tjäna en hacka på att bygga 
nytt. Mannen som skall re
presentera kulturstaden Lund 
uppträder som en simpel 
fastighetshaj och kulturvan
daL 

Kommunstyrelsens ordfö
rande, Gun Hellsvik, har för
utom att samla på sig alla 
möjliga uppdrag och agera 
som en riktig gammaldags 
kommunalpamp gjort sitt för 
att försvåra en ordentlig 
debatt om forskarbyn och 
verkligen ansträngt sig för att 
ställa Lund utanför Syd-Gas
projektet, som skall ge stan 
naturgas i stället för olja. 
Louise Rehn som sitter i 
fullmäktige och skolstyrel
sen har uppträtt som fram
trädande supporter till den 
sydafrikanska rasist regim ens 
quislingorganisation U NIT A i 
Angola, och Lennart Ryde 
har till den grad misskött sitt 
uppdrag som kommunens 
representant · i bostadsrätts
föreningen Vårvinden att 
medlemmarna vill slänga ut 
honom. Dessutom har mode
raterna efter bästa förmåga 
motarbetat försöken att göra 
Mejeriet till kulturhus. 
Moderata samlingspartiets 
grepp om lundapatitiken 1 

måste brytas. För att detta 
skall gå krävs att Miljöpartiet 
väljer sida och konsekvent 
vänder moderaterna ryggen, 
men också att Centern och 
Folkpartiet återuppstår som 
självständiga partier i Lund. 

Mångsyssleri och 
kvinnorepr. 
Ordet "Kommunalpolitiker" 
frambringar för de flesta av 
oss en bild av en man i den se
na medelåldern som rusar 
från det ena sammanträdet 
till det andra. Inför varje val 
hävdar partierna att de tänker 
motverka denna bild genom 
att öka kvinnorepresentatio
nen, förhindra mångsyssleriet 
mm. 
Nu har vi chansen att se hur 
partierna har levt upp till sina 
löften. " Kommunkalender 
I 983" för Lund har publice
rats under sommaren, och där 
kan man hitta uppgifter om 
vem som har valts till olika 
uppdrag av kommunfullmäk
tige (där finns i och för sig 
flera uppdrag inom kommu
nen som väljs av andra organ, 
men sådana finns inte med i 
Kalendern). 

Om vi börjar med mångsyss
leriet ser vi direkt att vpk 
(som vanligt) intar en särställ
ning. 

Antal Antal Uppdrf 
uppdr p o lit polit 

VPK 89 72 1,24 
M p 28 17 1,65 

c 165 90 1,83 
SAP 400 218 1,83 

M 310 160 1,94 
Fp 139 67 2,07 

Samt-
liga 1131 624 1,81 

För det första kan man note
ra att folkpartiet och centern 
har lyckats mygla sig till en 
mängd uppdrag som deras 
röstantal egentligen inte be-

Dålig start 
I onsdags sammanträdde för 
första gången kommundels
nämndskommitten, som på 
uppdrag av kommunfullmäk
tige ska lägga fram ett förslag 
om inrättande av kommun
delsnämnder i Lund. 

Tyvärr började det dåligt ur 
demokratisk synpunkt då det 
visade sig att kommunstyrel
sens arbetsutskott redan ut
sett delegater till ett semina
rium i Borås om kommun
delsnämnder. Varken vpk, mp 
eller c fick följa med. Själv
klart borde kommitten vara 
den instans som föreslår de- · 
legater. 

Inte heller vpk:s krav på 
suppleanter vann gehör. 

VB kommer att följa kom
mittens arbete, som vi anser 
är viktig ur kommunaldemo
kratisk synpunkt. 

rättigar dem till. Centern är 
lika stort som vpk och fp är 
små, men båda har betydligt 
flera uppdrag än vpk. 

Det som är mest slående är 
att endast · vpk och i viss mån 
mip har försökt sprida upp
dragen. Hela 80% av vpk's 
politiker har endast ett upp
drag. Miljöpartiet är en besvi
kelse - för ett parti som lova
de bekämpa mångsyssleriet 
och som faktiskt endast har 
ett fåtal platser är det dåligt 
att låta 40% av sina politiker 
ha mer än ett uppdrag. I de 
andra partierna har c:a hälf
ten av politikerna flera upp
drag. Notera att fp har 
betydligt fler uppdrag än vpk 
men färre politiker! 
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Nils Arne Andersson (c) 

Mångsysslare 
Störste "mångsysslaren" i 
kommunen är Nils Arne An
dersson (c) med 10 uppdrag. 
De två sossekommunalråden 
Birger Rehn och Ingegärd 
Göransson kommer därnäst 
med 9 uppdrag, medan Len
nart Ryde (m), Ebba Lyttkens 
(fp) och den relativt okände 
Harry Kristiansson (s) har 8 
uppdrag var. 

På delad 28 :e plats hittar vi 
de två miljöpartisterna Kjell 
Dahlström och Francis von 
Rosen rned 4 uppdrag var 
(tillsammans har de nästan en 
tredjedel av mp:s samtliga 
uppdrag) . 

Dålig placering 
Först på delad 57:e plats hit
tar vi vpk:arna Rolf Nilson, 
Tarcisio Bommarco och Sven
Bertil Persson med 3 uppdrag 
var. 

Endast 29% av kommunens 
politiker är kvinnor. Minst då
ligt av partierna är vpk, vilket 
kan vara en liten tröst för de 
kamrater som var besvikna på 
partiets val till nämnder och 
styrelser. Många vpk-tjejer är 
emellertid suppleanter, dock 
inte i fullmäktige där 4 av 7 
ordinarie är tjejer. 

Politiker 
Män Kvinnor %K v 

VPK 43 29 40% 
M p 11 6 35% 

M 107 53 33% 
Fp 47 20 30% 

SAP 167 51 23% 

Samt-
liga 446 178 29% 

Inte heller här lever miljöpar
tiet upp till sina löften. (50% 
av de förtroendevalda skulle 
vara kvinnor.) Mest negativt 
överraskande är dock sossar
nas miserabla representation, 
mer än tre gånger så många 
män som kvinnor! Endast 
centerpartiet är sämre. 

David Edgerton 

Masspartiet 
-Uppslutningen kring Wes
terberg är mycket stor bland 
folkpartister i Lund, säger lo
kalavdelningens ordförande 
Margitta Edgren till Sydsven
skan (den 23.8) . 99,8 procent 
av, dem som hört av sig bland 
våra medlemmar har talat för 
Westerberg. 

- Detta ger anledning till 
tre små reflexioner: 
· - I. Ordföranden skulle sä-· 
kert inte ha angett ett så ex
akt procenttal utan god 
grund. Eftersom det inte är 
l 00 procent måste å tminsto
ne l person ha talat för någon 
annan kandidat. Eftersom 
han/hon utgör 0,2 procent 
måste Westerberganhängarna 
vara minst 498 stycken. Är-

ligt talat visste vi inte att fp i 
Lund hade så många medlem
mar. Rimligen måste det även 
finnas några som inte spon
tant har hört av sej i tron
följdsfrågan. 

2. Fp-styrelsen måste ha 
haft ett snärj att svara i tele
fon de senaste dagarna. 

3. Vem är den ende som 
tvivlar på Westerberg? Arne 
Annmo? Fast vi misstänker 
att Annmos identitet som di
rektör väger tyngre än den 
som ttnsmnadJ misswnstör
bundare. Att högerkrafterna 
är starka i Sverker Oredssons 
partiavdelning visste vi förstås 
innan. 

gr 



Höstfestprogrammet 
Liksom i fjoJ .inleds HÖSTFESTEN med ett festtåg. Det utgår från Stortorget lördagen den 3 :e september. Vi samlas på torget kl J 2.00. l spetsen för tåget 
går ISTERBANDET, ett välkänt dixieband. Medverkar gör också en latinamerikansk candobe-grupp med massor av afro-amerikanska rytmer. Dessutom 
gycklare , musikanter och vanligt folk i en skön blandning. Kom och var med på denna roliga början på en HÖSTFEST med ett ovanligt omväxlande pro
gram. Klä gärna ut dig efter bästa förmåga och om du tar med dig något enkelt rytminstrument är det ännu bättre. 

VÄLKOMMEN!! 

FREDAG 
Dans i Rotundan z· A R A N D O N G A Mellanspel: CAESAR 

Insläpp 21.30 
Entre: 25 :-

L ö R D A G 12- 23 
kl J 2.00 Vi samlas på Stortorge t för det stora F ESTT AGET till 

Folkets Park. Musik och Gyckleri 

13 .00 Dixiebandet ISTERBANDET 

14.00 Den i Stockholm värld sberömde CLOWNEN BOMAN roar 
alla barn i tä ltet 

15 .00 Lunds Kommunistiska Blåso rkester framför Kurt Weills 
LITEN TGJLVSKILLINGS-M USIK 

16.00 MIDNATTSKÖREN från öste rs vidder sj unger viso r från hela 
världen 

17.00 CLAS ROSVALL berä ttar för och sjunger med barnen i 
tältet 

18.00 Hårdrock med VÄTSKA & VILLAQUA BAND 

19.00 Sten-Gusten lär er dansa foxtrot och ann at i tältet 

20.00-
23.00 STEN-GUSTENS spelar upp till dans. l pausen Kaya Alander 

SÖNDAG 12-18 
kl J 2.00 Kon se rtpianisten HERTA FISCHER spelar MOZART och 

andra klassiker 
l tälte t läser Knitte & Maria sagor för alla barn 

13 .00 TÖSATON 

14 .00 GARDEROBsTEATERN spelar sin nya pjäs DET Ll LLA 
ODJ URET 

l 5.00 Back on stage; KA Y A ALANDER 

l 6.00 Utbrytarkunge n THE GREAT KESSELOFFSKY 

J 7.00 DUO TELEPATICO , vu xe ntro lleri 
LILLA TEATERNs Amatörgmpp spelar LORANGA: 
LORANGA i tält e t fö r barnen 

18.00 AVSL UTNING 

TIVOLIT är öppet fredag J 9 - n 
lördag l 3 - 23 
söndag l 2- 11:1 

Fri entre 
Entre: J O:- för dom stora 

5 :- för dom små 

I M USI K KA FET, som är öppet lördag 13 -20 och söndag 13- l 7. 
spelar en mässingssex tett , en klassisk trio, dragspelare med mera 

UTSTÄLLNINGAR .«t'p\t\\'-\t 
\..0\. LOPPMARKNADEN 

O • 

\, 
Ni som har loppor till lappmark· 
naden , ring Nilsans tel ' l2 90 44. Vi 
kommer och hämtar! HELSTEKT LAMM 

Astrologi och järnvägar i höstens kurserbjudanden 
Ett tidigt hösttecken är studieförbundens kataloger, som har 
börjat strömma ner i brevlådorna. Den som vill skaffa sig ett 
samlat grepp på det s.k . utbudet , kan lämpligen gå till stads
biblioteket, där samtliga förbund nu ställer ut sig och sina 
kataloger i en gemensam höstupptakt. Under utställnings
perioden 22/8 - l 0/9 ges också på biblioteket dagligen prov 
på olika aktiviteter, som man kan ägna sig åt i cirkel: redan nu 
på lördag kan man kolla in ABF :s låtspel kl l 0- 13 och kl 
12- 14 inspektera Medborgarskolans dataskola. 

studieförbunden har ju 
olika slags medlemsorganisa
tioner bakom sig och detta 
borde ju prägla inriktningen 
på de kurser som erbjuds, åt
minstone om man ska döma 
av det offentliga utbudet . 
Men i år som alla tidigare år 
verkar det vara en privat 
smaksak om man vill borsta 
upp sin engelska hos KV 
eller TBV eller knyppla 
spetsar hos Vuxenskolan eller 
ABF. 
Om Lunds järnvägar 
Småförbunden lyckas bäst 
i sin profilering och av dem 
tycker jag nog att studiefräm
jandet faktiskt har en egen 
profil med sin konsekventa 
satsning på naturcirklar. Det 
verkar kul att studera höst
växter, bergarter, mineral 
eller gäss . Dessutom har bara 
Sf en studiecirkel om Lunds 
järnvägar. Rekommenderas! 

Medborgarskolan satsar hårt 
på sin dataskola, som dock 
kompletteras med en kurs i 
astrologi och TBV lockar med 
drömseminarium och gestalt
terapi. 
ABF är ensamt om att erbju
da studiecirklar i fred . 

Tjockaste katalogen 
studieförbundet med den 

tjockaste katalogen och den 
största verksamheten är i 
Lund Kursverksamheten. De 
har det absolut största utbu
det på språkkurser på alla 
nivåer. Persiska och thai kan 
man bara läsa där, t.ex. Och 
de har ett stort utbud av 
kurser på temat "grundkur
ser i konstnärlig utbildning" 
-dans, teater, måleri och 
skulptur. 
Även KV:s "högre special-

kurser" ter sig attraktiva. 
Exempelvis Barn och ung
domshistoria, Astronomi i vår 
tid, Positiv kvinnohistoria, 
men de är hutlöst dyra, 
mellan 5 00 och l 000 kr. 

Slu tJigen en suck : varför 
har alla studieförbund ett så 
konventionellt utbud musik
cirklar? Alltid flöjt, fiol, kla
rinett och en oändlig mängd 
gitarr. När får jag plocka fram 
min gamla oboe ur gardero
ben och gä pä kurs med den? 

Klipp och posta ----------------------
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Bredgatan 28, 222 21 Lund 
Tel 046/14 94 38 (onsd. efter kll8.00) 
Postgiro 17 459-9. Prenumeration 60 :-/år. 
Sättning och lauout: VB-red på Acupress , Lund. 
Tryck : Acupress, Lund. Ansvarig utgivare : Monica Bondeson 
Eftertryck av text tillåtes om källan anges. Bilder är upphovsmannens 
egendom. 

· Har du flyttat? 
Skicka hela adressdelen med din gamla adress till Veckobladet 
Bredgatan 28 , 222 21 Lund. Min nya adress är: 

Adress : . .. . .. . 

Postnummer. . . . . .. . Postadress . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

~HO o 
QQ 

Öppnar igen lördag 27/8 kl l 0.00 
Med massor av nya böcker och tidskrifter. 
Gratis provnummer av många tidskrifter. 
Vi bjl,lder på lördagsfika. 

Öppettider; må-fr 12- 18, !ö l 0- 13 

B O K H ö R N A N, östra Vallgatan 25, B O K H ö R N A N 

Bilkille blir bollkalle? 

Koromatchen i måndags 
mellan VPK l och bilpågarna 
från Theanders ute på väster 
blev tät och sammanbiten. 
VPK-spelet flöt ovanligt bra 
med god sammanhållning 
mellan anfall Öch försvar och 
efter ett elegant skott från 
Jan Svensson kunde VPK
arna gå till halvtidsvilan med 
1-0 ledning. 
I början av andra halvlek 
kvitterade Theanders på en 
straff, men VPK :a rna 
lyckades efter en kraftmsats 
återigen ta ledningen på ett 
rykande skott från samme 
Jan Svensson. I. slutet av 
matchen blev · stämningen 
alltmer irriterad. Sämre spel 
med kullädret kompenserades 
genom flitig användning av 
munlädret (bilförsäljartakter · 
kontra politisk agitation?). 
Vid det avslutande hurrandet 
så var en av theanderspågarna 
så uppjagad och irriterad att 
domaren gav honom rött 

kort, och han är alltså av
stängd från ett antal matcher 
framåt Theanders nya boll
kalle? 
Som helhet en bra match 
mellan två jämstarka lag. 

LB 

Personal till Höstfesten 
Monica, som är personalan
svarig för Höstfesten berättar 
att det fortfarande finns 
många tvåtimmarspass som 
behöver besättas under 
festdagarna. Det behövs folk 
till tivolit, kafeet, vid 
entreerna osv. Vill du hjälpa 
till så är du välkommen. Ring 
till Monica Bondesson och 
anmäl dig. Hon har tel 
11 34 33 . 

- --- - ------ - -~- - ----- --
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UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 8 
222 20 LtJMJ 

FACKLIG-POLITISK 
KURS 
För att öka insikten om ak
tuella dagsfrågor som har 
med löner och priser att göra 
sam t öka kunskapen om hur 
kampen mot arbetslösheten 
skall föras anordnar KU
tlistriktet och VPK Skåne en 
tvådagarskurs. 
TID :1 0-11 september 
PLA TS :F A Kl REN, Lund 
ANMÄLAN:VPKSKÅNE 

BERGSG 11 
211 54 MALMÖ 

Gurka åt folket 

För antroposofister, gröna vå
gare, biodynamiker och 
kanske andra är det inget nytt 
att göra mjölksyrainlägg
ningar, men för oss andra var
dagsrevolutionärer kan det 
vara roligt att prova på något 
nytt som omväxling till 
Moster Hannas ättiksgurka. 
Gurkorna blir knapriga och 
fina och är lika goda fram på 
våren. 
Gör så här: Ett par dussin 
Västeråsgurkor (ni vet dom 
små som kommer nu på 
hösten) tvättas och prickas 
med en gaffeL Gurkorna 
varvas i en kruka eller spann 
med rikligt med körsbärs
blad , svarta vinbärs blad, 
några msk pepparrotstär
ningar och två msk gul frö
senap . Sen gör du en lag av 
2 msk fint salt och 2 msk 
strösocker per liter kallt 
vatten. Rör tills allt har löst 
sig. (Du skall inte koka 
lagen) . Häll lagen över gur
korna och lägg på en tall
rik och en tyngd. Nu låter 
du krukan stå i rumsvärme i 
en vecka. Det händer saker! 
Blandningen börjar att jäsa 

-och det bubblar och pyser 
och luktar konstigt, men ack 
så ljuvligt. Efter en vecka 
brukar det hela ha kommit 
till ro och då kan du prov
smaka. 
Förvara gurkorna kallt. Litar 
du inte på naturen så kan du 
strö lite natriumbensoat efter, 
men det ska inte behövas. 

SKÅNEHISTORIEN 

I en kyrka · ( Göinge satt en gum
ma och slumrade till under pre
dikan. En pojke satt en bit 
och var gång gumman nickade till 
blåste han genom ett rör pappers
tussar i nacken på henne, så hon 
vaknade. Rätt vad det var märkte 
prästen tilltaget och avbröt sin 
predikan. 

Då upphov pojken sin röst: 
Predika han, präst, ja' ska nock 
hålla kärringen vage n. 

Vi har förlovat oss 
Anita Andersson 
Olle Teleman 
Lund, 18/8 1983 

Nils fick en lillebror den 
20 augusti. 
Gunilla Lanthen och 
Lars Nilsson 

Keramik, hemstickade tröjor, 
växtf<irgat garn, sylt , choklad bol
lar , grytlappar , inlagda päron 
o dyl behöver vi till höstfesten. 
Ring till Karin Blom 14 16 12 el
ler Mats Nilsson 512 16. 

Blåsorkestern: Glöm ej repe
tition i morgon lörd 27.8 kl 
13-18 och sönd 28.8 kl 9-17. 
(Tolvskillingssviten)! 

Kompolmöte måndag 29/8. 
Dagens politiska fråga: Syd
Gas projektet . 
Nästa måndag blir det Kvin
nomöte. 
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