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Det är rätt att göra uppror, i varje fall mot sig själv (Karl Vennberg) 

Fredagen den 18 maj 

Bygg 
kollektivhus nu! 
Till följd av en VPK-motion har kommunens arbetsgrupp 
för kollektivhus presenterat en utredning som beskriver olika 
typer av kollektivhus som finns i Sverige. I utredningen redo
visas också resultatet av en enkät som gjorts bland dem som 
stod i bostadskö till kollektivhus för ett år sedan. 

Det visade sig att l 05 hushåll var intresserade av att bo i 
kollektivhus. Intresset antas komma att öka avsevärt när 
ett projekt väl igångsatts . 

58 % favorise rade en mindre 
typ av kollektivhu s med ca 30 
lägenheter, medan enbart 9 % 
föredrog ett stort kollektivhus 
typ servicehus som också inne
fattar pensionärs- och handi
kapplägenheter. 

Utredningen mynnar ut i ett 
konstaterande att det ftnns be
hov av ett kollektivhus i Lund. 
Kommunens ledningsgrupp har 
nu uppdragit åt fastighets- och 
byggnadsnämnden att ha utred
ningen i åtanke vid beslut om 
nästa års bostadsförsöijningspro
gram. 

Första kollektivhuset 
"Slottet" på Prennegatan håller 
nu på att fard igställas med 16 
lägenheter och inflyttning 
planeras till september i år. 
Fastigheten förvärvades från 
kommunen av en bostadsrätts
förening som bildats för ända
målet. Huset har iordningställts 
till kollektivhus genom medlem
marnas stora engagemang och 
aktivitet . 

I förra veckan anonjnade 
KIL (Föreningen Kollektivhus i 
Lund) en utfrågning och debatt 
med representanter för de olika 
politiska partierna. Ca 30 per
soner hörde på debatten. 

Alla politiker bedyrade sin 
positiva syn på kollektivhus. Tove 
Klette framhöll Folkpartiets stora 
engagemang i Delphi-projektet. 
För att vara riktigt säker på att 
ett kollektivhus byggs utifrån de 

blivande invånarnas önskemål 
kunde hon tänka sig ytterligare 
en enkät. 

Gösta Regneli (m) ville lyssna 
på mötesdeltagarnas synpunkter, 
och han försvarade kommunens · 
försiktighet med att en fardig 
lösning inte ska serveras. Han 
framhöll att bostadsrätt är att 
föredra framför hyresrätt. 

För närvarande diskuteras ide
er om att förlägga ett kollektiv
hus i anslutning till Kloster
gården. 

Hyresrätt 
Visst är det viktigt och självklart 
att lyssna till och beakta de syn
punkter och önskemål som de 
blivande kollektivhusinvånarna 
har, men detta får inte gå till 
överdrift , så att det handlings
förlamar kommunens engagemang 
och ansvar. Det har i många år 
funnits önskemål om kollektivhus 
i Lund, och hade borgarna verk
ligen velat bygga kollektivhus 
hade detta naturligtvis skett. 

Liksom när det gäller annat 
boende ska inte plånboken styra, 
därför ska kollektivhus upplåtas 
med hyresrätt. Den här debatten 
visade dock att det nu förhopp
ningsvis finns en vilja till kon
kreta lösningar. Utredningen är 
gjord och det finns ingen an
ledning att vänta längre: det 
är dags nu att sätta igång med 
kollektivhusbyggandel 

Bod il Hansson 

Lösnummerpris 2 :-

V pk och 
Lunds Energiverk 
VPK:s kommunfullmäktigegrupp i 
Lund har ingående diskuterat nå
gra av de ärenden som var till be
handling i styrelsen för Lunds 
Energiverk den 18 april och där 
VPK:s styrelsesuppleant (som vid 
detta tillfille tjänstgjorde som or
dinarie ledamot) Henry Malmborg 
framförde synpunkter och tog 
ställningstaganden som inte sam
manfaller med kommunfullmäk
tigegruppens. Henry Malmborgs 
ställningstagande till en del ären
den får därför bedömas som helt 
personliga och inte representativa 
för VPK:s kommunfullmäktige
grupp. 

Framför allt gäller detta följan
de tre frågor: 
l Adb-anläggning och Energi
verket 

Dataanläggning till Energiver
ket har ingående behandlats av 
k om munfullmäktig e gr u pp~::n. 
Henry Malmborg har varit med i 
dessa diskussioner så gruppens syn
punkter har varit väl kända av HM. 
Inte vid något tillfille har gruppen 
framfört synpunkter eller argu
ment för att Energiverken bör upp
rätta egen dataanläggning. Speci
ellt inte när kommunens egen an
läggning har ledig kapacitet . 

2 Nej till verkschefens tjänstledig
het. 

Kommunfullmäktigegruppen 
har den bestämda uppfattningen 
att högre befattningshavare i stat
lig eller kommunal tjänst inte ska 
beviljas tjänstledighet , helt eller 
delvis, för att kunna ställa sina 
tjänster till förfogande och upp
rätthålla en chefsbefattning i ett 
privatkapitalistiskt företag. 
3 Angkraftverket och eldning med 
ko/vatten. · 

Sedan en tid tilllbaka har för
söksverksamhet med kolvatten 
som bränsle skett i en av pannmna 
på Ångkraftverket (ÅKV) vid Lasa
rettet. Redan när denna fråga be
fann sig på diskussionsplanet och 
behandlades i styrelsen för Ener
giverken var VPK tveksam till 
denna försöksverksamhet, främ~t 
därför att VPK ansåg ÅKV:s .pla
cering mitt i ett tätbebyggt områ
de ur miljösynpunkt var mindre 
lämpligt. Efter en livlig debatt i 
kommunfullmäktigegruppen be
slöts dock att även VPK skulle ge 
sitt medgivande till försöksverk
samhet med kolvatten på ÅKV. 

Det nya bränslet har nu prö
vats en tid och det har visat sig 
att svavelutsläppen inte kunnat 
reduceras till en ur miljösynpunkt 
tillräckligt låg nivå. Av denna an
ledning insattes i januari i år på 
bekostnad av Fluidearbon AB 
(försäljare av kolvatten-bränslet) 
ett reningsfllter. Någon utvärde
ring av svavelutsläppen har ännu 
inte skett, varför VPK:s full
mäktigegrupp ansluter sig till dem 
som anser att det slutgiltiga beslu
tet om vilken bränsletyp som ska 
användas på ÅKV bör uppskjutas 
en tid . VPK anser också att natur
gas bör prövas som ett alternativ 
i anläggningen. 

VPK Lunds kommun 
fu llmäktigegrupp 

V ÄNSTERNS V ARPROMENAD söndag 20.5 
Tåg 10.02 till Kävlinge, vandring till Örtofta 8 km. Stor rast med levande musik & överraskning. Den som missar 
tåget kan åka till Örtofta 12.32 och följa ån 1,5 km åt väster. Hem omkring 16.30. 
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Hem och Skola 
Måndagen den 14 :e hade Hem 
och Skola ett opinionsmöte. Vi 
var ungefär 300 som hade kom
mit dit - riksdagspolitiker : Ber
til Fiskesjö (c) och Rune Ryden 
(m), lokala skolpolitiker, tjänste
män från länsskolnämnden och 
sko !kansliet, några elever, men 
mest var det föräldrar. I år har ju 
intagningspoängen till gymnasiet 
varit så hög att också folk med 
bra betyg ställts utanför - och det 
är ju dessas föräldrar som enga
gerar sig. 

Mötet hade ställt sig frågan: 
"Vad gör vi med dem som inte 
har kommit in?" och var mest 
intresserat av att a) skälla på re
geringen (riksdagspolitikerna) och 
b) få in sina telningar i gymnasi
et (föräldrarna). Båda delarnit lyc
kades ganska hyfsat; riksdagspo
litikerna berättade om vilka krav 
de ställt och skulle ställa på Lena 
Hjelm-Wallen, och föräldrarna 
kunde lugnas med att siffran på 
dem som inte kommit in sjunkit 
från ursprungliga 461 till ca 140 
i bästa fall och ca 200 annars. 
Detta pga av vissa, i många 
fall ganska konstiga åtgärder. 
Bl a kommer klasserna på de 
teoretiska linjerna att innehålla 
31 elever istället för 30, något 
som lärarfacket gått med på med 
tveksamhet. 

Dsssutom "får" de som valt, 
men inte kommit in på samhälls
vetenskaplig linje välja om till 
naturvetenskaplig, där det finns 
plats. Man kunde konstatera att 
det var de som valt H-, S- och so
linjerna som råkat i kläm. För 
dem som nöjer sig med att bara 
klämma in folk i gymnasiet var 
detta naturligtvis glada budskap ... 

Men även: några mindre "kram
vänliga" frågor dök upp, tyvärr 
mot slutet av kvällen: 

• Vad ska vi göra med dem 
som kommer in, när vi inte har 
plats för dem vi redan har? Hur 
har lokalsituationen kunnat bli 
så katastrofal? 

·Vad ska vi göra med dem 
som faktiskt inte har bra betyg? 

Detta var naturligtvis inte 
några populära frågor , och de 
löste sig inte heller ... 

Det skulle ha behövts mycket 
fler, offensivare och mindre "trög
startade" (kick mot s) vänster
människor. Var höll ni hus? 

Fredskamp och sång 
Vi var färr~ än tjugo i söndags kväll i Fakirens luftiga sal, som 
lyssnade pa Arvid Rundbergs historiska expose över imperia
lismen, kriget och strävandena efter fred under vårt århund
rade. Han talade om hur USA trädde fram som världens 
ledande imperialistmakt efter 1945 och om hur USA sen dess 
fört en erövringspolitik som varit långt grymmare och långt 
listigare än den gamla engelska kolonialpolitiken. 

Vietnam är kanske det tydligaste 
exemplet på att USA inte skytt 
några medel för att etablera 
strategiska positioner runt om 
i världen . Idag står bland annat 
Nicaragua i skottgluggen, i grann
länderna Costa Rica och Hon
duras har USA baser för sabo
tageräder mot den demokratiska 
regimen i Nicaragua, och många 
talar om risken för en vietnami
sering av Mellanamerika. 

Om man ser till Latinamerika 
i stort har USA vitala utsugar
intressen att skydda, alltifrån 
United Fruits vinster på banan
plantagerna till införskaffandet 
av råvaror som är strategiska 
för flygplansindustrin. 

Sen talade Arvid om kapprust
ningen och framhöll att alla va
pensystem initierats av USA och 
att Sovjet bara tvingats försöka 
hänga med i produktionen av mi
litära maktmedel. 

Man kan i och för sig ge Arvid 
Rundberg och hans gelikar en 
eloge för att de håller fast vid 
analysen av imperialismen som 
kapitalismens högsta stadium och 
sätter in krigsfaran i det perspek
tivet. Men sam tidigt räcker det 
inte , det är inte bara kapitalet 
som inte känner några nationella 
gränser och som saknar skrupler. 

Vem ockuperar Afghanistan 
sedan flera år tillbaka, och vems 
handgångna regering förtrycker 
polackerna? Om man utelämnar 
centrala bitar av historien blir 
den svårförståelig, och därmed 
blir det också svårare att finna 
rätt metod att göra motstånd 
mot imperialism och militarism. 

Rundberg och fredskampen 
Arvid Rundberg talade sedan om 
kampen för freden . Svenska freds
kommitten bildades efter det 
första mötet · för · Världsfreds
rådet i Paris, som initierades 
av polska kvinnor. Han berät
tade om stockholmsappellen 
1950, då man gick ut med listor 
över stora delar av världen där 
människor skrev under på protes
ter mot kärnvapen. Han me
nade att Svenska fredskommit
ten kunde ta ställning mot USA :s 
angrepp på Vietnam tack vare att 
man hade antiimperialismen som 

utgångspunkt , till skillnad från 
de svenska pacifisterna i ex e m
pelvis Svenska freds- och skilje
domsföreningen. 

Men han nämnde inte att 
man bedrev det arbetet genom 
Vietnamhjälpen och Svenska 
kommitten för Vietnam och inte 
bland FNL-grupperna, som var 
den organisation som klart och 
tydligt stödde den vietnamesiska 
befrielsekampen på dess egna 
villkor. Han redogjorde inte hel
ler för arbetet bland andra freds
organisationer. Han kunde till 
exempel ha nämnt att Svenska 
freds- och skiljedomsföreningen 
för några år sedan jobbade fram 
ett alternativt försvarspolitiskt 
program, att de drivit kravet 
på att Sverige ska stoppa sin va
penexport eller att de diskuterat 
Sveriges sårbarhet i krig; de pe
kade bland annat på att det 
svenska elnätets stamledningar 
mycket lätt kan sättas ur funktion, 
att vårt jordbruk är beroende av 
import och att kärnkraftverken 
ligger klara att utlösas som gra
tis atombomber. 

När Rundberg flyktigt berörde 
existensen av 'andra fredsorganisa
tioner, fick man närmast en vision 
av en samling Elvira Madigan-fi
gurer som svävar fram hand i hand 
på sommarängarna, sjungande 
peace, peace, tanklösa som ung
domarna i en reklamfllm för 
Coca.Cola. 

Sånger 
Pierre Ström och hans sånger 
var det bästa på mötet. Det var 
många fina texter, och han pla
cerade in visorna i deras his
toriska och politiska samman
hang. Sådana fraser som "Om 
jag någonsin ska strida blir det 
för vår fana röd" eller " . . . till 
armen av proletärer, män och 
kvinnor i ett led" kan låta som 
någonting man plockat upp från 
Kremls bakgård, om man inte 
vet att J oe Hill skrev texten 
som ett bidrag till. den antimi
litaristiska kam pen före första 
världskriget. Hur är det nu det 
står i den så sällan sjungna versen 
av Internationalen: 

Sten Norin dubbelarbetar 
Vpk-Lund har alltid med miss
tänksamhet sett på de "kom
munalrådsposter" som socialde
mokraterna förhandlat sig till. I 
fullmäktige brukar vpk yrka av
slag på återbesättning, e'rtersoni 
man menar att posterna inte har 
någon funktion för kommunens 
skötsel. Socialdemokraterna för
svarar sig med att oppositionen 
behöver insyn, men glömmer där
vid att det finns en annan opposi
tion än den de själva syftar på. 

I normala fall blir oppositions-

rådsposten en födkrok för en so
cialdemokratisk funktionär, men i 
fallet S teJl N orin gäller inte ens 
det. Han behåller sin tjänst 
(inte bara formellt) som om
budsman för partidistriktet i 
Malmö. I en artikel i Arbetet 
den 11 maj konstaterar han näs
tan förnöjt att "det börjar likna 
två heltidsjobb", men han tänker 
minsann klara det trots att han 
har händerna fulla i Malmö. 
Det rör sig visserligen om en kort
are tid, men det säger ändå en hel 

Till krigets slaktande vi dra
gits, 

Vi mejats ned i jämna led. 
För furstars lögner ha vi sla

gits, 
Nu vill vi säkra evig fred. 
Om de oss driva, dessa kanni-

baler, 
Mot våra grannar än en gång, 
Vi skju ta våra generaler 
Och sjunga broderskapets sång. 

Pierre sjöng också antiimperialis
tiska visor från Latinamerika och 
Sydafrika. Han är med i Artister 
mot apartheid , som nyligen upp
trädde i teve. 

Det är förstås inte någon or
sak att skaffa teve eller behålla 
teven om du har en , Pierre Ström 
är mycket bättre live . Hade ni 
varit med i söndags, till exempel, 
istället för att sitta framför teven, 
så hade ni bland annat fått höra 
en mycket rytmisk sång på 
zulu och svenska från ohörsam
hetsaktionerna mot regimen 
Sydafrika i böljan av femtitalet. 

Ingen International - men ... 
Pierre Ström sjöng ingen vers av 
Internationalen, säkert med hän
syn till eventuella icke-kommu
nister , men vi avslutade fak
tiskt med en gemensam sång som 
kändes lite grann som en lite 
mindre rev o l u tionär, lite mer poe
tisk, men ändå International. 

Det var en sång från Arago
nien som tillkom under Franco
regimens sista år och där alla 
vi femton - tjugo sjöng med i 
refrängen, stockholmare som 
iranier, skåning som dansk, kvinna 
som man . Arvid satt vid pianot, 
och hade det inte varit för Af
ghanistan - vpk som apk -
så hade jag sagt att han klär i 
mustasch, och måtte mina ny
förvärvade gråvita hårstrån lägga 
sig lika vackert på skallen som 
hans när de blir fler . 

I alla fall så sjöng vi med 
refrängen som lyder såhär: 

Hör på, den dag ska komma 
då alla höjer blicken 
vi ser på hela världen 
att friheten är här 

Man måste egentligen höra melo
din! 

A malia 

del om oppositionsrådspostens 
vikt. Sten Norin har också andra 
järn i elden bl a sitter han i kom
munstyrelsen och är andre vice 
ordförande i skolstyrelsen. Men 
man får kanske vara tacksam att 
han hoppat av jobbet som sotar
murre. 

I ett parlamentariskt gystem 
bör oppositionen stå fri från re
gerandet för att kunna utöva en 
hård kritik mot majoriteten. 
skenposter bör inte förekomma. 
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Arsboken tidsdokument 
V pk Lunds årsbok "Lund sett 
från vänster" har utkommit 
för sjätte året. Den inleds av 
Daniel Kalids med en artikel 
betitlad "Lund sett från hö
ger". Den som betraktar 
LunJ från höger är den nu
mera avlidne lundapolisen 
A G Settergren. 
1933 författade settergren /av 
malisen kallad Släppergren, sätt :s 
anm/ en hemligstämplad rapport 
om förekomsten av kommunis
ter och nazister i Lund. På höger
partiets initiativ inledde riksdagen 
det året en utredning om stats
fientlig verksamhet. Förhoppning
en var att kunna förbjuda kom
munistpartiet. 

Förslagen som utredningens 
borgerliga majoritet förde fram, 
vann aldrig riksdagens gillande. 
I nära 50 år låg settergrens pro
memoria och samlade damm i 
Riksarkivet, innan hemligstäm
peln hävdes 1981. 

Det som idag vid en genom
läsning kan förefalla skrattre
tande byråkratiskt uppblåst har 
också inslag som verkar förvå
nansvärt aktuella, skriver Kal
Ids. En del av ·förslagen kom till 
användning vid värnpliktsdemon
strationerna ca 35 år senare. 

Murare Andersson 
"Genom ständig närvaro vid dessa 
partiers offentliga möten" sam
lade kriminalpolisen sina uppgif
ter, uppger Settergren. En av dem 
som kommissarie settergren kan
ske rent av hade i tankarna, 
när han vördsam t skrev sin rap
port till riksdagens utrednings
kommitte, skymtar i förbigående 
i ett annat kapitel i årsboken. 
Han kallas murare Andersson och 
var kommunist. 

Lund sett från vänster 
1984 r. 
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Murare Andersson (förnamnet 

nämns inte) bodde på botten
våningen i en bostadsrättsföre
ning på den nyss utlagda Apel
gatan . Dit flyttade Sven B Ek 
med sina föräldrar . just 1933, 
långt innan Ek blev museichef 
i Landskrona eller började skri
va böcker. 

"Mina föräldrar ingav mig ti
digt en föreställning om att An
dersson ständigt ruvade på en el
ler annan bomb med brinnande 
stubin", skriver Sven B Ek i års
boken. "När den bolsjevikiska 
revolutionen skulle komma till 
Sverige, var det självklart att 
den skulle ta sin början i Apel
gatans östra bottenvåning. Otur
ligt nog var det den som låg un
der vår." 

Andersson fyllde en viktig 
funktion i huset, berättar Ek .. 
Han var den som genom sitt 
kroppsarbete och sin kommu
nistiska inställning gav de andra 
den respektabilitet de eftersträ
vade. Han var en av dessa för
träffliga sociala varelser som ge
nom sin bottenposition byggde 

upp hela det övriga systemet. 
"Jag tror inte det någonsin föll 
någon av de andra in att hans 
värld var en ·spegelbild av deras 
och att hans spegel var lika rätt
visande." 

Tidsdokument 
Detta är bara ett smakprov ur 
årsboken. Det är inte möjligt 
att gå närmare in på flera ar
tiklar här. 

Men man kan fundera över om 
det är som tidsdokument som 
årsboken "Lund sett från vänster" 
kommer att stå sig framöver, som 
dokument över en klass och över 
människor som i borgerlig historie
skrivning förnekas sin betydelse 
och t o m sin historia. 

Det är ett myller av liv i be
skrivningen av de sex kvarteren 
i Jutahusen, som 1910 hyste en 
tjugonde! av Lunds hela befolk
ning. Framväxten av Lunds stads
bibliotek härledes tillbaka till 
1800-talets början och den dis
kussion som då fördes om hur 
den växande arbetarklassen skulle 
pacificeras. 

Med mera. Med mera. 
Synd bara att fotodokumen

tationen av den nya arkitekturen 
fått så lite utrymme att den knap
past syns på sidorna. Synd kanske 
också att uppläggningen fått en 
- förhoppningsvis oavsiktlig -
dragning åt det nostalgiska. Det 
förmår inte kapitlet om kommu
nalpolitiken i Lund väga upp . 

Men man kan inte begära allt. 
pr 

"Lund sett från vänster." Säljes 
på partilokalen samt vid KU:s 
bokbord på lördagarna. Pris 20 kr. 
Om Du sätter in 25:- på Vecko
bladets postgiro 17 459-9 och 
anger att det gäller årsboken, 
så får Du ett ex i brevlådan' 

Utflykt längs hotad å 
Ett trettiotal intresserade följde 
med Rädda Höjeådalen-kommit
tens cykeltur längs med dalen 
häromdagen. Inbjudan hade gått 
ut till alla politiska partier, men 
endast VPK,Mp och Fp var repre
sentarade. Radio Malmöhus var 
där och gjorde reportage . 

Trots lätt duggregn hälsade oss 
näktergalen med en konsert i stilla 
vårkväll. Vi gjorde halt på några 
ställen och några fältbiologer be
rättade om det unika fågellivet 
i dalen, framfår allt kring renings
verkets dammar. Anders Ljungberg 
berättade att Höjeådalen var be
bodd redan på stenåldern. Fyndig
heterna i jorden är unika och 
måste bevaras. Ve och fasa, vi 

>"' fårsökte föreställa oss hur denna 
bit natur kommer att förstöras 
om vägverket får sin vilja igenom 
och bygger Västra Ringen här. 
Inte kommer näktergalen att göra 
sig besvär att tävla med trafik
bullret och även om den drillar 
aldrig så vackert kommer lunda
borna inte att ha glädje av sången. 

Vid eftersitsen på Klostergår
dens fritidsgård presenterades det 
nya sk. Hjortska fårslaget till nya 
vägbyggen. Det är lika dåligt som 

--

vägverkets s .k. C-förslag. En del 
av förslaget går ut på att väg 108 
från Höjebromölla till Lomma
vägen 905 ska gå längs med Flack
arpsvägen. Till denna~ väg ska 
Industrivägen (vägen som går längs 
med Åkerlund & Rausing) haka 
på väster om järnvägen och bli en 
s.k. centrummatare. Detta förslag 
innebär ingen avlastning får de 
västra stadsdelarna som ju fram
förts som argument för att Västra 
Ringen behöver byggas. I stället 
ställs nu argumentet att Kävlinge
borna måste lättare kunna ta sig 
till Lund och Malmö, därför be-

hövs ett utbyggt vägnät runt Lund. 
Ett stort bekymmer är Prästberga
karusellen som snart är färdig och 
förväntas ha en avfart mot Vär
pinge och Lund. 

Hittills har VPK och Mp varit 
de partier i L und som sagt nej 
till Västra Ringen. Rädda Höjeå
dalen-kommitten kommer att 
fortsätta sitt arbete på att över
tyga övriga partier om att byg
gandet av Västra Ringen är ett 
allvarligt miljöhot och att vägen 
inte behövs. 

Bodil Hansson 

Borgarna stoppar 
utbyggnad 

I onsdags hade skolstyrelsen 
sitt första budgetsarnrnanträ
de . Någon större drarnatik 
blev det inte, trots att det 
egentligen fanns skäl. 
Mötets viktigaste beslut låg på ka
pitalinvesteringssidan. Idag är 
gymnasieskolan i Lunds kommun 
lokalmässigt starkt överbelastad. 
Belastningen kommer dessutom 
att öka. Man står inför en ny sex
tonårspuckel, och den besluta de 
tillbyggnaden av Strömbergssko
lan klarar bara av dagens elevan
tal. S och vpk yrkade därför på 
en ytterligare utbyggnad. Om en 
sådan genomfördes, menade vpk, 
skulle man kanske kunna klara av 
sextonårspuckeln sam t stå på en 
acceptabel nivå lokalmässigt efter 
denna. 

Trots att utbyggnaden till hälf
ten skulle komma att fmansieras 
genom insparade pengar för att 
hyra lokaler, röstades förslaget 
ner av de borgerliga partierna och 
deras stödtrupp, miljöpartiets 
Kristina Makapagal. 

I ytterligare en fråga svek mil
jöpartiet. V pk föreslog man skulle 
skriva till kommunstyrelsen att 
den idrottshall som ska fungera 
som gymnastiksal borde flyttas 
fram i tiden från 1989 - gymnas
tiksal på nära håll var ju ett av 
kraven från Spykens elever och 
personal för ett par år sedan. S 
stödde förslaget, men mp la ner 
sin röst och det avslogs genom 
ordförandens utslagsröst . 

Betr driftsbudgeten la s och 
vpk en mängd förslag, men endast 
ett fåtal gick igenom. Det vikti
gaste beslutet var att den samlade 
skoldagen räddades. staten har 
skurit ner bidraget kraftigt. Vpk 
och s föreslog full täckning; mo
deraterna ville ta bort den samla
de skoldagen helt, alt inte lägga 
till några pengar. skolstyrelsens 
ordförande Nils-Arne Andersson 
drev igenom ett förslag med parti
ell kompensation, vilket innebär 
att samlad skoldag kommer att 
finnas kvar i ungefär samma om
fattning men med sämre kvalitet . 

En viss dramatik blev det vid 
behandlingen av driftsbudgeten. S 
och vpk drev linjen att matavgif
terna på Komvux och gymnasiet 
skulle tas bort, medan Nils-Arne 
Andersson (c) och moderaterna 
var oense om hur stor avgiften 
skulle vara. Nils-Arne taktikrösta
de till förmån för oppositionens 
förslag. Moderaterna blev sura och 
la ner sina röster i slutvoteringen, 
vilket ledde till att matavgifterna 
nu är strukna i skolstyrelsens bud
getförslag. Mp ville ha dem kvar. 

De kommer dock med all sä
kerhet tillbaka i kommunstyrel
sens budgetberedning. 

skolstyrelsens budgetförslag 
håller sig inte inom de givna ramar
na. Miljöpartiet försökte dock · 
göra sitt till bl a genom att kon
sekvent kräva 5 % nedskärning på 
alla adminbtrativa utgifter - en 
tusenlapp här, en tusenlapp där ... 

Slaget om budgeten är inga
lunda klart: först ska den u p p i 
kommunstyrelsens budgetbered
ning, sedan i kommunfullmäktige. 
Det krävs att oppositionen sätter 
stark press på borgerligheten in
klusive mp om gymnasieskolans 
~alitet ska kunna upprätthållas. 
An fmns det hopp. 
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Blåsorkestern 
i drama! 
Lunds kommunistiska blåsorkest
er upphör inte att förvåna. I 
måndags och tisdags deltog med 
lemmar i orkestern som statister 
och ljudbakgrund i Brechtpjäsen 
"Förhöret med Lukullus". Några 
musiker hade till och med små
roller, som de klarade med den 
äran. De storvuxna blåsarna pas
sade bra som romerska slavar 
och soldater och deras kropps
styrka behövdes bl a vid för
flyttningen av den tunga frisen. 
Musikarrangemangen var enkla 
och fungerade som förstärkande 
ljudkuliss. 

Pjäsen utgjorde en del av 
Kursverksamhetens program- un
der Fredsveckan. Unga Amatör
skådespelare från KV har lagt ner 
ett entusiastiskt arbete för att 
föra fram Brechts fredsbudskap 
och de lyckades över förväntan. 
Några skådespelarprestationer var 
till och med proffsiga. 

Vi får hoppas att blåsor
kestern nu har fått blodad tand 
och tar upp projektet med att 
göra en dramatisk svit kring ar
betarrörelsens historia i Skåne. 
Med fargstarka pionjärer som Au
gust Palm, Bengt Lidforss och 
Axel Danielsson bör det inte 
vara alltför svårt. När tillsättes 
arbetsgruppen? 

och av 
undergång 

Mjau 

i denna småstads 
förvuxna huvud 
idl!er febrar 

Teckning: Henrik Teleman 

Spela Boule! · 
Boule är ett spel som är på väg att 
bli populärt. I stadsparken se~ 
man numera ofta klotkastare 1 
farten. Det är ett spel so'm pas
sar alla åldrar och som kan för
enas med med angenämt. !iill· 
skapsliv i parkmiljö. Utrustnmgen 
är ganska billig och kan för övrigt 
lånas. . ... 

Lundakorpen har tagit mitla
tiv till en nybö1arkurs , där var
je lag ska besta av 2-3 spelare 
(kön kvittar). Det kan finnas mån
ga reserver. De som är intresserade 
att spela för vpk kan kontakta 
Finn Hagberg tel 12 90 98. Spel 
blir oå måndagar mellan kl18-21. 
Kunnighet i spelet behövs ej, in
ledningsvis. 

Övrigt 
Korpen i bowling och badminton 
är slutspelad . V pk IF :s badmin
tonpar i div 4, Peter Lundqvist 
och Gert Berglund, kom tvåa och 
avancerade därmed till en högre 
division. Bowlarna klarade sig 
lite sämre, men håller sig kvar i 
div 2. 

Roligast på fotbollsfronten är 
att vpk 2 klarat fyra omgångar av 
den jättestora kvällspostcupen. 
Eftersom laget normalt brukar ha 
det svårt i början av säsongen 
(slapp träning) finns det anled
ning att tro spelstyrkan ökar för 
varje vecka som går. Framför allt 
måste kedjan bli målfarligare om 
det ska gå vägen i fortsättningen. 

i rusets dimmor 
i dunkla känslors 
dödsskuggas dal 

vi fatniar fram 

och vi söker sanning 
men illusioner 
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Svar på tal 
Debatttm om Energiverkets VD 
Jan Holmqvists agerande har blivit 
oerhört snedvriden. Andow menar 
att man inte kan sitta på två direk
törsstolar samtidigt och att man 
inte skall utnyttj a erfarenheterna 
från vårt geotermiprojekt till ett 
privat företag . 

Holmqvist vill samla alla er
farenheter under en hatt i ett 
företag för att i stor skala expor
tera färdiga geotermiska anlägg
ningar och på så sätt hinna före 
utlärJdska intressen. 

De stora kunskaperna finns inte 
hos Energiverket utan hos Lunds 
Tekniska Högskola och tillverkar
na av värmepumpar! Holmqvists 
mål att Lunds kommun skulle in
gå i ett konsortium med andra 
företag för att utnyttja all samlad 
kunskap faller på våra kommunal
lagar! Därför bildar Holmqvist 
ett nytt företag för att förverk
liga sin målsättning . Trots att han 
har tre månaders uppsägning avi
serar han sin uppsägning ett helt 
år i förväg för att det skall bli 
en mjuk övergång. 

Energiverket förlorar ingenting 
på Holmqvists avgång utan tack 
vare honom kan vårt oljeberoende 
minska till 40%! Tack vare hans 
initiativförmåga angående geo
termiprojekten! Andows kritik är 
helt oberättigad. Dessutom ljuger 
han när han säger att ärendet med 
Holmqvists uppsägning avgjordes 
efter votering, vilket han säger 
att han mindes fel enl. sydsven
skan den 29 april. Samma sak 
gäller det när han skriver att jag 
gått emot mitt parti i en motion 
angående kundrelationer. Detta 
såväl som förra frågan finns doku
menterad i protokollet! 

J ag förbehåller mig r~t~en att 
få kritisera borgerlig politik frårl 
vilket håll den än kommer! Det 
är socialdemokraterna som indi
rekt är orsaken till bråket i Lunds 
Energiverks styrelse genom att 
inte ge kommunerna rätt att få 
bedriva vinstgivande företag! 
Under så många år vid regerings
makten borde det vara genom
fört!! 

Liksom Axel Danielsson vill 
jag gissla arbetarna till sin befriel-
se. 

Henry Malmborg 

BLASORKESTERN: Appellmö· 
tesspelning på Mårtenstorget lö 
19.5 kl 10-11. Sö 20.5 rep som 
vanligt kl 19. 
VA NDRINGSSEKTIONEN : mö· 
tet om sommarvandringen längs 
j ärnridån må 21.5 ä r flyttat till 
Ulrika Jakobsson, Sk arpskyttev 
8 D. 

SKV: årsmöte , Cafe Ariman, ons 
23.5 kl 19.00. 
KVINNOR OCH ARBETS· 
MA R KNAD, offentligt möte med 
Tora Friberg, Ca fe Ariman 23.5 kl 
20.00. Arr SKV, ABF 
KVINNOCENTRUM, öppet hus 
kl 11 - 14, Ö Mårtensg 10, tel 
14 93 97 . 
KARNEVAL VEBERÖD lö 
19.5. Karnevalståget startar kl 
14.00, efteråt samlas man på stora 
gräsmattan framför Svaleboskolan. 
Kl 15 ca framträder dansgruppen 
BEMAKAN från Guinea·Conakry 
i Västafrika (arr. K V i Lund). 
KHF -LUND har årsmöte lö 26.5 
kl 17.00 på partilokalen , Bredg 
28. Kl 19.30 grillfest p å VPKs 
bakgård, ta gärna med ngt att 
gr i Ila samt intresserade kompi
sar! 
SEGER koop fören firar 5·års · 
jubileum lö 19 .5 under butikens 
öppettid 10-14 (hörnet S E spi/ 
Bankg). Seger bjuder pä hemla· 
gade rätter, även andra aktivi
teter. 

kommunistisk 
kommunalpolitik 

KOMPOL ha r möte m ä 21.5 kl 
19.30 på partilokalen, Bredg 
28. Beredning av fullmäktige, 
genomgång av motioner och vit
bok. 

Denna veckas redaktion utgjordes 
av Lars Nilsson och Lars Nyman. 

Kontaktredaktör för nästa nu m· 
mer: Lars Nilsson , 14 96 14. 

Hemma
Rectangle


