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Träigt fullmäktige anslog 
planvidriga avloppspengar 
Lunds kommunfullmäktige sa vid förra torsdagens sammanträde ja till en politiskt sammansatt 
sysselsättningskommitte, trots starkt borgerligt motstånd. Sysselsättningskommitten kan vara 
ett första steg mot en aktiv lokal arbetsmarknadspolitik, och aktivt arbeta för att minska arbets
lösheten i kommunen . 

demokraternas gillande - nu var 
man ense i principfrågan. 

Ett upplyst Ideon 
Behandlingen av den här frågan är 
mycket intressant, särskilt ur de
mokratisk synvinkel. stadsplanen 
får forskarbyn "Ideon" är inte 

tyckas vara ett nom•alt anständig
hetskrav i u t byte för 40 000 kr. 
Vpk och socialdemokraterna rös
tade emot tillsammans med två 
folkpartister (Malmer och Fränn
stedt), medan en annars enig bor
gerlighet tyckte synd om närings
livet och mp om de stackars hun
darna. 

2-4 s ep~ 

Folkels Park 
VPK t V.,k.blaJ.l 

Sysselsättningskommitten var 
egentligen beslutad redan tidigare, 
men nu gällde det att konkretisera 
dess verksamhet. Det var Birger 
Rehns (s) forslag om politisk sam
mansättning som fick de borger
liga att reagera och tala om styr
ning och ytterligare byråkrati
sering. I den byråkrati som fmns i 
dag kan ingen direkt anklagas för 
att inte sköta arbetslöshetsfrågan i 
kommunen. Mp stödde efter lång 
diskussion SAPs fårslag, liksom 
V pk. 

Sociala merkostnader 
I motion fåreslog Vpk att man 
skulle utreda hur stora de s k 
socialamerkostnaderna är, som be
lastar de @männyttiga fastighets
bolagen. Aven här gick förslaget 
igenom trots borgerligt motstånd . 
Däremot fåll tanken att Lunds 
Kommuns Fastighetsaktiebolag 
skulle få 5 miljoner kr i proviso
risk täckning. Tanken med en så
dan här täckning är att de allmän
nyttiga hyrorna ligger till grund för 
all hyressättning. Om man då täc
ker de sociala merkostnaderna ge
nom kommunala bidrag, förhind
rar man att privata hyresvärdar tar 
ut motsvarande summa som vinst. 
Det är också intress:mt att sådana 
här motioner har lagts flera gånger 
tidigare, utan att ha vunnit social-

Ett planvidrigt avlopp. 

Socialjouren 
ställs på gatan 

På/sjöområdet är formellt fortfa
rande oplanerat område. 

klar. Den är ute på den s k första 
rundan, där olika instanser ska ge 
synpunkter på planen. Däremot 
har den långt kvar till kommun
fullmäktige. Trots att alltså den 
demokratiska processen inte avslu
tats anslog ändå fullmäktige (trots 
motstånd från Vpk och mp) nära 
1.5 milj kr till vatten och avlopps
ledningar, gator och gatubelysning. 
I sin iver att tillgodose kapitalets 
behov har borgerligheten och ty
värr även SAP satt sig över plan
fårfarandet. 

Blivande Dynanpatient - stads
hunden? 

Pengar till Dynan 
Fullmäktige beslöt i samma anda 
men ännu mer flagrant, att ge djur~ 
sjukhuset Dynan 40 000 kr. Ob
servera· att Dynan är ett helt pri
vat aktiebolag, och att pengarna 
anslogs utan att kommunen garan
teras någon som helst insyn i Dy
nans verksamhet - vilket ju kan 

Efter ett beslut i sociala central
nämnden kommer fåltgruppen i 
Lund att splittras. Personalen får 
behålla sin socialjoursverksamhet, 
men uppdelad på tre distrikt. För 
övrigt ska de tjänstgöra i en pool 
för sjukfrånvaro och akuta prob
lem. All övrig verksan:het med 
målsättningen att starta, metodut
veckla och samordna förebyggan
de åtgärder ska delas upp organi
satoriskt på distrikten. 

-Vad det handlar om är att 
distrikten är överbelastade och 
behöver mer folk. Men det skulle 
ha varit hederligare om man poli
tiskt stått upp och sagt att man 
lågprioriterar den förebyggande 
verksamheten, menar personalen. 

De anser själva att de varit en 
väl fungerande grupp med stor ar
betsglädje som gynnat innehållet i 
arbetet. Detta har bedrivits främst 
inom missbruks-, barn- och ung
domsvården, på Portvaktsstugan 
(fritidshem för vuxna) dit också 
den sociala jouren varit förlagd, 
genom föreningssamverkan och i 
samverkan med barnavårdscentra
len/mödravårdscentralen sam t i 
kvinnogrupp m. m. 

- Vad som direkt påverkar 
vårt arbete nu är att vi inte vet när 
omorganiseringen kommer att 
ske, säger personalen. 

Denna oro kan ordföranden i 
sociala centralnämnden, Hans Hå
kansson, inte förstå. 

- Det är bara bra att persona
len får veta i god tid att en för
ändring kommer att ske. De borde 
kunna fortsätta som vanligt ändå. 
Han medger att det kommer att 
dröja flera år innan man får loka
ler m ed plats för den nya organi
sationen och menar att innehållet 
i verksamheten inte kan diskute
ras förrän då. 

Varför har man då inte väntat 
med att ta beslutet, t. ex. till 
kommundelsreformen som kom
mer att sammanfalla i tiden med 
den planerade omändringen. 

- Detta beslut är i enlighet 
med kommundelsreformen och 
måste ~enomfåras ändå, svarar 
Hans Hakansson, som inte tycker 
att frågan är särskilt laddad eller 
märkvärdig. 

- Men socialsekreterare är all
tid obenägna och negativa till att 
pröva någonting nytt. 

I de förhandlingar som föregick 
beslutet yrkade SSR :s och SKTF:s 
representanter på en fortsatt cent
ral placering av gruppen. »Det 
måste understrykas att föränd
ringen medför en försämring av 
kvaliteten i jourarbetet>, skriver 
de. 

Vpk:s representant i sociala 
centralnämnden, Anders Sanner
stedt, reserverade sig mot nämnd
ens beslut och anslöt sig till de 
fackliga organisationernas yrkan
den. 

Cajsa Carrenjgrupp 5 



'fllr ··. , Inrikes utrikespolitik_ At 
~ Vad vore den politiskajoumalisti- Men när det så småningom kan bli 

SAF-reklam 
på skolorna 
SAF kommer att anordna s. k. in
dustriveckor i Lund den 26 sep
tember till den 10 oktober. Vad 
det kommer att gå ut på vet vi in
te exakt, men vi i KU antar att 
det blir det sedvanliga dravlet för
packat i glättade fargbroschyrer. 
Naturligtvis sköts materialtillverk
ningen av en reklamfirma i sann 
företagaranda. Kampanje~ riktar 
s!g främst ~ill skolungdomar, från 
lagstadiet till gymnasiet. Det är en 
kampanj som ligger i tiden. SAF:s 
politiska propagandamaskin har 
den senaste tiden kört för hög
tryck. Det farliga är förmågan att 
gora budskapet attraktivt, man 
or~nar. hantverksutställningar, 
pnstävlmgar med väldiga priser 
och lockar många. Denna förtäck
ta kapitalistiska indoktrinering 
tillåts obehindrat spridas på sko
lor till ungdomar i en ålder då 
man suger upp det mesta. 

Vi inom KU protesterar natur
ligtvis mot detta propagandaspri
dande, men med våra stencilerade 
flygblad står vi oss slätt. Det vik
tiga blir att gå u t på skolorna och 
prata med folk och försöka få 
dem att förstå vad SAF står för 
och yad de egentligen• vill. Det 
gäller för oss att avslöja denna väl
diga kapitalistiska bluff, avslöja 
snacket om att »satsa på sig sjäiYl> 
och att »ensam är stark». Det gäl
ler att tala om hur det egentligen 
ser ut på arbetsmarknaden, vilka 
chanser man har i dag, varför SAF 
egentligen motarbetar löntagar
fonderna och andra former av 
samhällsfonder. Det gäller för dig 
att prata med dina barn och tala 
om vad det ·rör sig om. 

Vi kommer att följa upp vår 
kl!Jppanj från i våras »ALLAS 
RATT TILL ARBETE», med 
fortsatt arbete mot det katastro
fala arbetsläget i Sverige och 
Lund. Vi måste få kommunen att 
ta si~t ansvar och skapa fler ar
betstillfallen. Kommunen måste 
häva sitt anställningsstopp. 

ALLAS RÄTT TILL AR
BETE! 

Leve republiken! 

H. M. Konungen genomför i da
garna en s. k. Eriksgata i Kristians
stad län, vilket är nära nog för att 
man ska känna sig illa berörd. Vis
serligen är vi väl alla litet avtrub
bade och resignerade på den här 
punkten, men numera tycks den
na form av organiserad enfald få 
försiggå utan invändningar. Mo
narkins existens gör oss alla för 
varje dag litet dummare. Vi med
ger öppet det slitna och banala i 
slagordet, men eftersom ingen an
nan tycks ropa får väl vi göra det: 
Ner med monarkin, 1eve ·republi
ken! 

ken utan klicheer? Fattig, det är dags kommer säkert känslan för 
jag övertygad om, och det var där- realit~ter i Lunds tongivande in-
fOr med glädje och rörelse jag i dustnkretsar att falla utslaget och 
lördags återsåg ett av de gamla fina då är det bara att viska till kom-
tillmälena i J an Mårtenssons lokal- munledningen, så det ordnar sig 
politiska krönika i Sydsvenskan. nog. Då är nämligen kommunen 
Jag tror inte jag har hört det sen, »lagligen oförhindrad att på initia-
tja, kan det ha varit i Kar-de- tiv av utrikesdepartementet med-
mummarevyn 1971? Det var alltså verka i ett praktiskt värdskap, ex-
begreppets »rödvinsvänstern» som empelvis i syfte att för en ut-
här åter flöt upp, låt vara lätt för- ländsk delegation visa upp mo-
nyat (»den studentikosa delen av dem svensk lantbruksteknik» 
Chateletvänstern»). Chatelet [sjat- som det heter i yttrandet från 
tele], best. nr. 2218, kr 20.50 är Kommunförbundets jurister. 
ett rött härtappat vin med en viss 
strävhet i smaken. Dricks det sär
skilt mycket i vänsterkretsar? Det 
lär vara en av Systemets mest sål
da sorter, så vad vet jag. J ag har 
dock förstått av de romaner jag i 
bland läser att det brukar anses 
särskilt föraktligt att berusa sig på 
billiga drycker - det ger en helt 
annan och liksom vulgärare fylla 
än de bättre sorterna. 

Det ordnar sig nog ändå 
Men till sakfrågan. Den gällde 

Vpk:s motion i kommunfullmäk
tige om att Lunds kommun bord 
informera utrikesdepartementet 
om sin önskan att få hit Fidel 
Castro när (och om) han kommer 
på sitt statsbesök. Det är det Mår
tensson behandlar och där har han 
fel på flera in tressan ta sätt. Det är 
t. ex. inte .1ågot skämt att vi är 
många som med glädje skulle se 
Fidel i Lund, kanske t o m några 
med hemvist i vittvinshögern. 

Det är också känt - i välun
derrättade kretsar - att UD i sin 
planering har umgåtts med tanken 
att lägga in ett lundabesök för Fi
del. Planeringsläget har dock skif
tat: förra gången gick ju besöket 
om intet därför att Palme förlora
de valet och nu sju år senare är lä
get i Centralamerika alltför kri
tiskt för att regeringen ska våga. 

Mer tåg! 
Folkpartiets länsförbund i Mal
möhus län har nu också uttalat sig 
för en utökning av lokaltågstrafi
ken i länet. Man vill t. ex. att tra
fiken återupptas på Arlöv-Käv
linge och på sikt också Malmö
Tomelilla. Det är glädjande att 
folk från skilda partier ställer sig 
bakom kraven på att Skånes järn
vägar ska användas. l vår tä ttbe
folkade landsända finns m as so r av 
pendlarorter av typ Veberöd och 
Staffanstorp. En stor del av ar
betspendlingen skulle kunna ske 
med moderna, lätta snabbtåg. Nu 
gäller det bara att övertyga social
demokraterna att gå ifrån sin 
doktrinära, företagsekonomiska 
syn på trafikfrågor, så kanske vi 
kunde få se början till en vettigare 
och trevligare kollektivtrafik. 

Politik är inte dyrt 
Mårtensson tror att motionen 

går ut på att driva med kommun
ledningen. Det är lätt att få så
dana misstankar, det ska medges. 
Borgama låter sig lätt drivas med 
och löjet är den maktlöses vapen. 
Men visst är det här allvar. Och 
nog är det missriktat när Mårtens
son beskärmar sig över kostnader
na för kommunen att handskas 
med en sådan här motion. Man 
brukar inte mäta politiska förslag 
med sådana mått - i så fall skulle 
vi kunna förgylla gatstenarna på 
Mårtenstorget med alla de utred
ningar som har gjorts för att av
visa Vpk:s motioner om sagda 
torg. Sanningen är ju att det kos
tar väldigt litet i pengar att ta po
litisk ställning. Om man däremot 
vill undvika att ta ställning - som 
Lundaborgarna till Castromotio
nen - då kostar det pengar när 
man ska engagera kommunens 
och Kommunförbundets jurister 
för att hitta kryphål i kommunal
lagen och det blir naturligtvis ext
ra pinsamt när man sedan inte 
lyckas. 

Mer regn! 
Tiden tycks vara ur led och med 
den vädret. Maken till värme- och 
torkperiod har vi inte haft i Lund i 
mannaminne. Vi är inte gjor!}a för 
det här klimatet: urgamla förhål
landen faller samman som korthus 
och mjölken surnar i våra under
måliga kylskåp. Vi skulle verkli
gen behöva regn och svalka. Till 
detta kommer så hänsynen till 
jordbruket. Visserligen går livsme
delspriserna tydligen upp antinge'n 
det blir rekordskörd eller miss
växt, genom spedella paragrafer i 
finstil i jordbruksavtalen, men för 
den allmänna grönskans skull 
önskar vi en rejäl rotblöta över 
helgen. Möjligen skulle man dock 
kunna tänka sig en liten blotta i 
regnmolnen just över Folkets Park 
och Höstfesten. 

Sammanfattningsvis f'ar man 
nog säga att V pk :s fullmäktige
grupp var ganska framgångsrik. 
Inte i att få hit Fidel - sånt vill 
inte etablissemanget få avhandlat 
o_ffentligt. Men man lyckades på
V1Sa hur politik på det lokala och 
internationella planet hänger i
hop. För det fick gruppen faktiskt 
också ett och annat erkännande 
från motståndarna, men det var 
f~rstås utanför fullmäktigesal en. 
Frr.andet förläggs sannolikt till 
Hastfesten som i år tar det avan
cerade steget från lättöl till folk
öl. 

Lucifer 

K vinnouniversitet 
på gång? 

Planerna på ett nordiskt kvin
nouniversitet har nu fram
skridit så långt att initiativta
garna har bildat en stiftelse 
och förhandlar om att köpa 
ett gammalt pensionat i Dalen 
i Telemark, Norge. 

Problem finns dock: Bl a en 
präst som säger sig ha talat med 
gud, som inte vill ha några kvin
nor i Dalen. Denne präst tänker 
ordna väckelsemöte för att samla 
iliop pengar snabbare än kvinnor
na och köpa huset för kyrkliga än
damål. 

Husköpet skulle för Kvinna
universitetets del ha varit avslutat 
fon:a veckan men har uppskjutits. 
Enligt de uppgifter jag har fått 
saknas det fortfarande en del 
pengar. Här i Lund har bidrag 
skickats från kvinnoorganisationer 
och enskilda men mera pengar be
hövs och även intresse för verk
samheten i framtiden. Kvinna
universitetet kommer att vara öp
pet för alla som är intresserade av 
jämställdhet och kvinnopolitik. 

Du kan stödja projektet enligt 
något eller några av följande al
ternativ: 

A. Låna ut 5000 kr till stiftel
sen (mot betryggande säkerhet) . 

B. Ge 1000 kr i bidrag (slå dig 
samman med några kamrater 
märk talongen »1000»). ' 

C. Gåvor kontanter i alla stor
leksordningar. 

D. Medlemskap i »Kvinnouni
versitetets Venninner». Årlig av
gift 100 . Nkr (Märk talongen 
»K Vlnneumversitetets VenninneD> 
v/ Anne Louise Gjesdal Christen: 
sen). 

Adressen är : K vinnouniversi
tetet, Postboks 12 , Blindem, Oslo 
3, Norge. Postgiro (för alla typer 
av mbetalningar) är: 40 00 782. 

Kitt enA nderberg 



Centraliserad information: . 
Kjellin tar över? 
För samman konsumentrådgivningen, turistbyrån och kommu
nens informationsavdelning till en informationscentraL Lägg den : 
direkt under kommunstyrelsen och med stadskansliets chef Åke 
Lindblad som förvaltningschef. Och flytta samman alla tre verk
samheterna i Sydsvenska bankens gamla hus vid Stortorget. Un
gefär så ser förslaget u t från den arbetsgrupp inom kommunsty
relsen, som under våren arbetat med att se över kommunens in
formationsproblem . 

Det var inte vi 
Sommaren har varit lång och 
varm. Vad som hände för snart ett 
år sedan har fallit i glömska. His
torien kan börja skrivas om ... V pk 
Lund skriver i VB nr 24: 

S- och vpk-ledamöter i arbets
groppen har dessutom reservera t 
sig till förm ån för att man ska in
rätta en särskild informations
nämnd. Förslaget ska nu föreläggas 
kommunstyrelsen. 

Lindblads förslag 
På ett sätt kan man säga att man 
med detta förslag är tillbaka där 
man började. En anlednin~ till att 
frågan aktualiserades i varas var 
att ett förslag från Åke Lindblad 
om att slå samman invandrarbyrån, 
konsumentrådgivningen och infor
mationsverksamheten - de tre 
sorterar idag redan under stads
kansliet - med turistbyrån och 
att lägga dessa verksamheter un
der egen nämnd alt direkt under 
kommunstyrelsen. På så sätt skulle 
stadskansliet slippa all icke-juridisk 
verksamhet! Men med fårslaget 
växer istället informationsenheten 
inom stadskansliet 

Spända relationer 
Det har länge varit känt att rela
tionerna mellan kommunens in
formationssekreterare och stads
kansliet inte varit de bästa och att 
man inte på stadskansliet, eller i 
kommunstyrelsen heller för den 
delen, känt ansvar för sin informa
tionsskyldighet gentemot lunda
borna. Nedläggningen av Vi Lun
dabor är ett exempel på det . När 
så informationssekreteraren i vå
ras sökte sig bort från Lund, va
kantsattes tjänsten får att man 
skulle passa på att "se över" in
formationsfrågorna. Lindblads får
slag kom lägligt. På detta tidiga 
stadium beslöts dock enhälligt att 
invandrarbyrån skulle lämnas utan
för diskussionerna. 

Kommunalisera Turistbyrån 
Under många år har alltfler röster 
höjts med krav på bättre insyn i 
Turistbyråns verksamhet. Turist
byråns huvudman idag är Lunds 
Turisttrafikförening bakom vilken 
står intressenter från näringslivet 
och hotell-, r,estaurang- och rese
byråbranschen. Turistbyrån får 
mycket stora kommunala bidrag, 
men kommunen har inte infly
tande över verksamheten i pro
portion till detta. Arbetsgruppens 
förslag om kommunalisering av 
Turistbyrån är således en god sak. 

En knäckfråga för arbetsgrup
pen har tydligen varit vem som 
ska vara kommunens informations
chef. Kommunalt betald s k PR
man för Lunds stad och chef för 
Turistbyrån är - som VBs läsare 
väl vet - Bo Kjellin, tillika m ode
rat suppleant i kommunfullmäkti
ge. Kjellin, som till tjänsteåren är 
äldste tjänsteman i de berörda 
" informationscentralerna" , har 
under sin snart 20-åriga verksam
het i Lund mest gjort sig känd för 
sin brist .På omdöme, lindrigt ut
tryckt. Aven internt inom kom-

munen lär man beklaga sitt miss
tag att anställa honom. 

Chefsfrågan - en knäckfråga 
Arbetsgruppens majoritet har up
penbarligen dragit sig för att helt 
gå förbi Kjellin. Det kan vara en 
anledning till att m an föreslår att 
den nya informationsenheten in
ordnas under stadskansliet med 
Lindblad som chef och att Kjellin 
"utses till chef för informations
centralen" - avdelningschef, allt
så. Men om lundaborna ska kunna 
tänkas få något förtroende för den 
kommunala informationen vore 
det väl rimligt att den, som är an
svarig tjänsteman å ena sidan inte 
(som Kjellin) gjort sig känd för 
sitt samröre med pampar, PR-män, 
ambassadfolk, rotaryaner och par
tigängare och å andra sidan fak
tiskt kan det här med informa
tionsteknik och informationsfrå
gor (vilket man rimligen inte kan 
begära av Lindblad). Varför inte 
tillsätta den vakanta informations
tjänsten med någon informations
kunnig och ge denna person an
svar för hela verksamheten! 

Informationsnämnd? 
Frågan om man ska ha en informa
tionsnämnd eller inte kan vara en 
smaksak. En särskild informations
nämnd skulle onekligen poängtera 
informationsfrågornas betydelse. 
Och den skulle kunna ge informa
tionsfolket ett lagom avstånd till 
maktens centrum: nära nog för 
att se och höra, m en på litet av
stånd för trovärdighetens skull. 

i. 

»Lunds moderater har fått 
mycket större inflytande över po
litiken än vad som var nödvi;indigt 
med hänsyn till valresultatet. 
Skulden till detta ligger hos Miljö
partiet, som hade kunnat rösta 
bort dem från viktiga poster, men 
som valde att avstå ... » 

Låt mig friska upp ert minne 
litet: Före valet sa miljöpartiet 
ifrån klart och tydligt att det inte 
skulle delta i valet av ordförande 
i kommunstyrelse och -fullmäkti
ge. Nämndordförandevalen uttala
de vi oss inte om. När valresulta
tet - efter en del hisnande turer 
blev klart, visade det sig en nästin
till oavgjord kamp mellan borgare 
och socialister : 31-30 i mandat. 

Grafiker på 
·biblioteket 

Lunds stadsbibliotek har engage
rat två vandringsutställningar av 
grafikern Lizzie Lundberg. Ut
ställningarna kommer att visas 
parallellt på biblioteksfilialerna 
Fäladsgården och Södra Sand by. 
I Södra Sandby mellan den 2 och 
23 september, på Fäladsgården 
mellan den 5 och 29 september. 

M. Nanne-Bråharnmar om Liz
zie Lundberg i programbladet: 
» ... budskap ... utformas med tecken 

Arets Höstfest 
inleds med ett festtag. 

Vi samlas på Stortorget kL 12 
idag lördag. Sen går vi i en festlig pro

cession mellan ett tutande dixieband och 
sambatrummande latinameribn·or. ~Jilr vi al :r:l ~r.w e 

i Folkets Park börjar karusellerna snurra, Jottst~mden 
öppnas, musik ljuder och röken stiger frå n lammgrillen . 

Ur programmet: 
lördag 
* 14 Clownen Bohman 
* 15 Midnattskören 
* 16 Clas Rosvall 
* 20 - :?l Dans med Sten 

Gu \tens, i pauserna Kaya 

Festen har bötjat. 

söndag 
* 12 kon sertpianisten Herta F 
* 14 Garderobsteatern 
* 15 Kaya Åhlander 
* 16 The Great Kesseloffsky 
* 17 Lilla Teatern 

Vi tyckte att detta borde åter
speglas i kommunens ledning. Vi 
gjorde då ett förslag till fördelnin~ 
av nämndordförandeposterna, sa 
att ungefar hälften blev socialis
tiska och hälften borgerliga. Detta 
lämnade vi till båda lägren. Vi 
lämnade också fritt fram för in
terna förhandlingar mellan de 
traditionella blocken. Om de kom 
överens om en annan nämndför
delning, lovade vi att rösta i enlig
het med den. Men det bliv nej. 

Så här i efterhand måste det 
väl ändå vara hel t klart att det var 
(s) som tackade nej till ordföran
deskap i hälften av kommunens 
nämnder och styrelser. (s) valde 
att föra en renodlad oppositions
politik och dämled är det (s) som 
är ansvarigt för en eventuell över
representation av moderater -
inte (mp)! 

Andre de Richelieu (mp) 

PS . Till David Edgerton angående 
mångsyssleri och kvinnorepresen
tation: Vi vill leva som vi lär och 
dina siffror visar att vi inte nått 
dithän. Vi ska skärpa oss! 

och streckgubbar på en yta, men 
är bara delvis avläsbart. ... Det 
svårtydbara eggar fantasin. 
Många streckgubba symboliserar 
med primitiv tydlighet fred. ... 
Dörren som gemensam nämnare; 
den stängda dörren i byråkratins 
korridorer eller i Polens politik, 
och den nerklottrade dörren, 
som verkar som griffeltavla och 
gatutidning.» 

FOLKETSPARK 
Trolie bergsvägen 
(buss linje 2) 

LÖRDAG 12 - 23 
SÖNDAG 12-18 

Entre: 
l O:- för dom stora 
5 :- för dom små 
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ljugarbänken 
Kommer Du på höstfesten? 

f:) 
~;J; 
... ~::J 

Birger Rehn (s) 

Absolut! En sån fm tradition 
missar man inte som gammal 
lundabo och vän av arbetar
rörelsens enhet. 

Kjell Dahlström (mp) 

Såklart, den är helt i Miljöpar
tiets anda: 

Loppmarknad fOr återbruk, 
muntrationer i det fria och hela 
gräsmattan full med gräsrötter. 

o . ' 

' 

' 

' Lennart Ryde (m) 

J ag sitter visserligen trångt re
daktörn, då mina 25 offentliga 
uppdrag tar en väsentlig del av 
min spilltid. Men jag ska for
söka. 

Ebba Lyttkens (fp): 
(per telefon} 

Nog känner jag mig dansant och 
kanske kan man hitta en ny folk
partiledare i vimlet. 

":.• ~~~ ~ 

~ 
Nils Arne Andersson (c) 

Det är alltid trevligt med Folk
parkens 10-plusjord och dess
utom vill jag hålla kontakten 
med de yngre generationerna och 
deras oljud. 

Enkel 
festpizza 
När man väl fått nog av lamm
asadon, tröttnat på alla söta kakor 
men ändå är sugen på en bit lagad 
mat, är en enkel, billig pizza ett 
bra alternativ. Så se till att höst
festens cafe blir välförsett med 
pizzor. 

Pizza d la Utiana 
Deg: 9 dl vetemjöl, 50 g f<irsk jäst, 
l tsk sal t, 3 m sk olja, 3 dl vatten. 
Fyllning en burk krossade toma
ter, l gul lök, l vitlöksklyfta, salt, 
peppar och oregano. 

Smula sönder den färskajästen 
i en bunke och lägg i mjöl, salt 
och olja. Ljumma vattnet, häll det 
i bunken och arbeta ihop allt till 
en smidig deg. Jäs degen i drygt 
30 min. 

Hacka löken, krossa vitlöks
klyftan. Bryn löken och vitlöken 
lätt, häll i tomaterna. Krydda och 
låt det hela småputtra tills degen 
har jäst. Degen räcker till tre plå
tar. Kavla ut den ordentligt och 
tunt. Pensla den utkavlade degen 
med olja. Täck de ogräddade bott
narna med fyllningen men lämna 
1-2 cm kant runtom som sedan 
viks upp runt fyllningen. Ställ 
pizzan att jäsa en liten stund. 
Täck pizzan ev. med litet (riven) 
ost, men det är inte nödvändigt. 

Grädda ca 15 min i 250 gra
der. 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 LILJl'iD 

Eldslukerska 
på Höstfesten 
Ja, det är sant! Trots ett stigande 
oljepris har det lyckats höstfestar
rangörerna att engagera en eldslu
kerska. Hon kommer att lysa upp 
tillvaron på stortorget när det 
stora festtåget samlas kl 12 på lör
dag. 

Om allt går enligt planerna kan 
hon tända era cigarretter (kollek
tivt) vid cabaren på söndagsefter
middagen. 

Festtåget 
Det stora festtåget samlas på stor
torget kl 12 (i morgon lördag den 
3 september). 

Eldslukerska, utbrytarkung, 
jazzband, clowner och andra un
derhåller ett tag och sedan går vi 
alla i ett långt färggran t och bro
kigt tåg u t till Folkets Park där 
höstfesten sätter igång klockan 
ett. 

Klä ut dig! Måla upp dig! Mas
kera dig! Kom med! 

Loppor och annat 
Fortfarande behövs det loppor till 
loppmarknaden. Tag med dig och 
lämna på festen. . . 

Fortfarande behövs kakor till 
serveringen. ~aka och lämna till 
serveringen. Ovrig försäljning tar 
emot mer kola, inlagda rödbetor, 
hem stickade tröjor och annat. 
Tillverka och ta med till festen. 

Ta med negerbollar till övrig 
försäljning på söndag! 

Simultanschack 
På höstfesten blir ~et simultan
schack. En schackspelare av kali
bern »God Mästare» ställer upp 
och spelar simultant på lördag och 
söndag, kl 14 båda dagarna: ... 

Övriga tider blir det mojhghet 
till vanligt schackspel. 

Höstfestkommitten 
manar 

Du som har outdelade höst
festflygblad hemma. Lämna 
dem på lokalen eller ta ner 
dem på höstfesten och lämna 
i någon entre. 

BLASORKESTERN: Glöm ej rep
etition imorgon 3 sept kl 10-12 i 
Folkets Park. 
Spelningen är kl 15, samling kl 
14.30. 

KOMPOL har möte måndagen 5 
sept på partilokalen. Kvinnomöte. 
Mötesteknik kl 20.00. 
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