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-Så vill vi minnas Erik Nils
son: böjd, inte omärkt av sitt 
hårda arbete, men stolt som 
en ungtupp i spetsen för tre
tusen lundabor 1 en förstamaj
demonstration. Så slutade 
Rolf Nilson vid Vpks minnes
stund i lörda~s sitt tal om 
Erik och hans msatser. 

Vinterfestivalen i stadshallen i 
Lund i lördags var arrangerad av 
stödkommitten för Centralameri
kas Folk. Det är en paraplyor
ganisation där 19 svenska och 
latinamerikanska lokalorganisa
tiolflr ingår. stödkommitten är 
medlem av Samordningen för 
Centralamerika (SAMCA) och har 
representanter i Vänskapsförbun
det Sverige-Nicaragua. 

Helena Molin berättade hur 
hon och en grupp arkitekstude
rande förenat studier med soli
daritetsarbete genom att åka till 
Nicaragua. Hon visade bilder och 
talade om den by de fått att 
planera. Det var ett uppbyggnads
arbete från grunden. Det behöv
des hus att bo i, vägar att komma 
fram på, broar över den omgivan
de floden, brunnar att hämta rent 
vatten ur och en skola att lära 
sig läsa i . 

Slrbarhet 
Lundaläkaren Margareta Nordhär 
nyligen hemkommen från samma 
land och berättade att mycket har 

hänt. Hon hade rest runt både i 
huvudstaden Managua och på 
landsbygden för att följa upp de 
SIDA-finansierade skol- och 
hälsoprojekt som stödkommitten 
är engagerad i. Parallell t med de t 
väldiga uppbyggnadsarbetet har 
det nicaraguanska folket hela 
tiden kämpat mot USA-stödda 
"contras" som gör allt för att sa
botera. Sårbarheten är stor. 

Shy Simon och 
Jaguarens skugga 
Förutom bilder och berättelser 
var det loppmarknad, kaffe, kakor 

Ett fe mtital personer, inte bara 
vpk-are, hade samlats i Folkets 
Hus medeltidssaL Thomas Schly
ter, som liksom Rolf varit kollega 
med Erik i fullmäktige, visade 
bilder, bl a just med Erik som fan
bärare i olika förstamajdemon
strationer genom åren. Det var 
bilder där Erik sällan var huvud
person utan del av det V pk Lund
kollektiv som han bidrog så 
mycket till att forma. 

Ny forskningsby 
Rolf gjorde en resume avEriks 

liv som politiker och betonade 
vad inte alla visste, nämligen hur 
högt värderad han var av Vpks 
partiledning. Han underströk 
också hur mycket det betydde för 
den stora grupp av unga som kom 
in i Vpk Lund i början av sjutti
talet att Erik var stolt över dem 
och hårt försvarade dem i alla 
partisammanhang - vilket kunde 
behövas . Som han bör vi studera 
och fortsätta arbetet med parti
ets ideologiska förnyelse. 

Karin Len tz läste dikter av sej 
och Pablo Neruda. Birgit Stare, 
blåsorkesterns vikarierande 
dirigent , blåste horn. 

Vpk-Lund har ju intagit en 
kritisk hållning till forsknings
byn Ideon. Den har ansetts 
ensidigt gynna privata vinst
intressen och stå utanför en 
demokratisk kontroll. Häri
genom har den kommurtala 
likställighetsprincipen satts ur 
spel. 
Men sett ur ett djupare marxist
iskt perspektiv är förstås veten
skapen en viktig produktivkraft 
som, oavsett vad politikerna före
tar sig, utnyttjas inom det rådan- . 
de produktionssystemet. Om 
detta sker öppet odemokratiskt 
eller under dolda former är väl 
snarast en etikettfråga. 

Ge bort Veckobladet 

Nytänkande 
Två skarpa hjärnor inom Vpk
Lund har nu formulerat ett 
motionsförslag som slår fast att 
" . . . en förening mellan uni
versitetets kunskapsproduktion 
och produktionen i samhället är 
viktig, nödvändig och önskvärd . 
Förutsatt att det sker under 
demokratisk kontroll och utan 
kortsiktiga privata intressen. Man 
vill att kommunen ska ta initia
tivet till en kommunal forsk
ningsby med humanistisk och kri 
tisk samhällsvetenskaplig inrikt
ning. 

Dessa forskare ska bättre än 
kommunens egna experter kunna 
utvärdera fattade beslut, genom
föra utredningar , tillföra kunska-

gratis 
Veckobladet lirar i år sitt lO irs jubileum men fortfarande är 
inte alla lundabor prenumeranter. 

V f vill &Jma att fle• ska _läsa Veckobladet. Säkert har du 
kamrater, vänner, ovän.ner eller andra som inte läser Vecko· 
bladet men som kanskelkulle vilja . 

Om du sidekar in namn och adress på alla de.ssa dina bekan
ta så skickar vi VB till dem under 4 veckor. Sista veckan frågar 
vi om de vill fortsätta. Alltså, skicka in namn och adresser till 
Veckobladet. Bred&atan 28, 222 21 Lund eUer ring Göran 
Persson 14 16 12 . 

och i ett hörn underhöll en truba 
dur. Lundabandet Shy Simon and 
the Blackheats spelade inne i full
mäktigesalen och inne i ett annat 
rum hade barnen sitt med Clas 
RosvalL I ett bokstånd såldes 
diktsamlingen Jaguarens skugga. 
Det är dikter från Centralarneri
ka tolkade av Lasse Söderberg: 

Här ser du alltså detta land 
som kan vara av en halmhatts 

storlek 
och där far ett leksakståg förbi i 

skymningen 
fullastat med små soldater 
som är riktiga fast det verkar 

otroligt 
och du ser också vulkanerna 

likt blåa bläckfläckar 
och kan inte hitta ett enda skäl 

(även om ett sådant existerar) 
till varför det är så fullt av små 
soldater i ett land av en halmhatts 

storlek 
av A lfansa Quijada Urias 

El Salvador 

KG 

per om Lund~ historiska särart, 
bidra till upprättandet av ett kul
turprogram och, inte minst, stötta 
de planerade kommundelsnämn
derna . 

En hake 
Problemet är väl att vpk normalt 
vill stärka politikernas roll gent
emot experterna (exempelvis har 
man varit kritisk mot de s k 
sociala områdesbeskrivningarna), 
men det vill motionärerna komma 
tillrätta med genom att f u lim äk
tigepartierna f?r särskilda utred
ningsresurser och att det hålls 
regelbundna forskarhearings. 

Ideerna känns originella och 
fräscha och bör kunna väcka en 
och annan slumrande tanke . Att 
man sedan i fullmäktige förmod
ligen kommer att rynka på näsan 
visar bara hur outgrundligt svårt 
det är att föra humanvetenskaper
nas talan . 
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Kulturmejeriet 
De senaste turerna i frågan om att 
skapa ett kulturmejeri i Lund har 
med rätta upprört många. När frå
gan om kulturmejeriet äntligen 
kommit så långt att socialdemo
krater och miljöpartister förena 
sig med Vpk och även folkpar
tiet tvehågset ställt sig bakom 
dyker moderaterna upp på arenan. 
Husägaren och ordföranden i 
fastighetsnämnden Lennart Ryde 
(m) har inte bara i fullmäktige 
och fastihetsnämnd gjort sitt 
bästa för att förhala och motar
beta frågan. Nu upp träder han 
också som s k sakägare och över
klagar kommunens beslut att an
hålla om dispens för en stads
planeändring som skulle möjlig
göra att kulturmejeriet kom till 
stånd . Vpk är inte motståndare 
till utomparlamentarisk aktion . 
Men de motiv och argumen t som 
Lennart Ryde framför i sin egen· 
skap av anti-musiklivspåtryckare 
måste vi kritisera. Ryde tycks tro, 
att kommunens ungdom består av 
en samling personer som super , 
skrålar, förorenar och dess u tom 
har parkeringsbehov vilka skulle 
inkräkta på Lennart Rydes nat t
sömn. Särskilt sakägarens känsliga 
argument mot bilismen tar Vpk 
gärna till sitt hjärta - men de är 
denna gång helt missriktade. 

Det får än tligen vara slut på 
försöken att motarbeta ett musik
hus i Lund. Vpk har hela tiden 
stött tanken på att skapa ett icke
kommersiellt alternativ för att 
stödja och stimulera det stora 
musikin tresset i Lund. Om Len
nart Ryde och andra kritiker hade 
gjort sig omaket att undersöka 
effekterna av den dominans som 
idag de s k marknadskrafterna har 
på musiklivet i Lund hade de upp
täckt och tvingats erkänna pro
blemen . 

Det är agerande som det Len
nart Ryde uppvisar som bidrar till 
politikerförakt. De enda som kan 
glädja sig är Julius och likasinnade. 

VB-utdelning 
försenas 
På den sista tiden är det manga 
VB-prenumeranter som inte fått 
sitt blad förrän på måndag. Vi 
beklagar detta men det är fakti~kt 
inte vårt feL VB görs på onsdag
kväll ocl: inlämnas på posten på 
torsdag som korsband (något an
nat skulle bli för dyrt). Posten är 
inte formellt sätt skyldig att dela 
ut på fredag men å andra sidan 
finns det knappast några starka 
skäl varför de inte skulle göra det. 
Hitintills har det också för det 
mesta gått att få VB utburet på 
fredag , men på sistone har det 
alltså böJjat krångla. Antingen är 
det olyckliga omständigheter som 
är orsaken till detta eller är det 
politiska skäl som fått någon eller 
några posttjänstemän att börja 
sabba utdelningen . Vi avvaktar, 
inte utan oro, frågans vidare ut
veckling. 

-Red 

Expropriering av 
Rydes egendom 
Vpk-Lund har lämnat in en mo
tion till fullmäktige som på ett 
humoristiskt sätt belyser Lennart 
Rydes nästan illvilliga kamp mot 
Kulturm ejeriet. Motionen, som är 
formulerad i sann byråkratisk 
anda, vill lösa Rydes m fl:s in
vändningar genom att expropriera 
högst densammes tomt och där 
uppföra en cykelparkering och en 
pissoar. 

Här på VB-redaktionen oroar 
vi oss något för att vår gamla kam
panj för en fullvärdig toalett i 
stadsparken, med plats även för 
kvinnor och handikappade, ska 
leda till ett intet om kommunen 
nu finner på ett billigare sätt at t 
på en närbelägen tomt lösa pro
blemet. 

Avgå! 
Skandalen i Tekniska verket där 
förre chefen fått göra oerhört 
egendomliga möbelaffärer på 
skattebetalarnas bekostnad är 
seendeväckande , men dessvärre 
inte unik - styrelsen har redan ti
digare visat oerhörd generositet 
med kommunens pengar mot hr 
Holmqvist och hans affärsvänner. 
Ordföranden i styrelsen Bror 
Arvidsson(m) har visat sig allt
för svag på den post han innehar. 
Han bör ta sit t politiska ansvar 
för de missförhållanden som upp
dagats och avgå. Om han inte in
ser det själv bör moderaterna i 
Lund, med sitt ofta uttalade in
tresse för den kommunala skat
tesatsen , övertyga honom. 

Ay(ra" ! 
b . 

Ordförande i gatunämnden är 
Anders Nelson (c), en man som 
då och dä uppenbarar sig i full 
mäktige och, något stapplande, 
läser högt ur ett manus när det 
har ställts interpellationer i gatu
frågor, t ex orn snöröjningen. 
Vad gäller den sistnämnda frå
gan är det väl bekant att det i 
Lunds fullmäktige, framför allt 
inom Vpk, Miljöpartiet och Cen
tern finns en kritik mot dels 
priori teringarna mellan bil- och 
cykelbanorna, dels vid gatukon
torets fixering vid kemiska medel, 
dvs salt. saltning dödar växt
lighet och mikroorganismer, och 
får cyklar och bilar att vintertid 
rosta med en oerhörd intensi
tet. Lunds trafikanter förlorar 
stora summor på saltningen . Det 
finns ett temperaturintervall kring 
noll så saltning är ett effektivt 
sätt att snabbt fa bort blötsnö 
och då saltning är om in te accep
tabel så dock förståelig. 

Men Lunds gatukontor har den 
na kalla vinter vräkt ut salt och 
saltbemängd sand i temperaturer 
mellan -5 och -15 på ett sätt som 
resulterat i en hemsk modd. Vi 
tror att centern och Anders 
Nelson tycker om VB, just där
för bör Anders Nelson avgå från 
sm post när han så uppenbart 
inte är kraftfull nog att förmå 
sin förvaltning att genomföra full
mäktigemajoritetens intentioner. 

Synd att klaga 
Då klarade man deklarationen 
även detta år! På något vis 
brukar man gruva sig några 
veckor i förväg, men när väl 
papperen kommit fram är det 
egentligen ganska enkelt - åt
minstone om man sparat ko
pian från förra året. 
Det blev inga avdrag i år heller om 
man bortser från den generella 
tusingen på sidan två. Med ränte
inkomster och med några, eko
nomiskt sett, små resultat av extra
knäck kom den sammanlagda in
komsten upp i 90 000 . Det är vad 
man som "lågbetald" akademiker 
tjänar på en trettiotimmarstjänst. 
Citationstecknet är motiverat av 
att jag egentligen tycker att det är 
en bra lön. I synnerhet som job
bet på bibliotek är föga skadligt 
för hälsan och till och med kan 
betraktas som utvecklande and
ligt sett. 

Mycket kontanter 
Varje månad får jag i reda pengar 
ut över 5 000 kr. Jag har en myc
ket hög boendestandard i ett kol
lektiv och för det betalar jag ca 
l 000 kr; varvid el, tele och di
verse småutgifter inräknas. 
Månadsmaten ligger väl ungefär på 
samma summa om jag räknar in 
de kommunala skolluncherna och 
kaffeutgifter. Fritiden präglas 
mest av idrott, politik, litteratur , 
musikl mänskli~t um~änge, natur 
och television och det kostar inte 
särskilt mycket. Eftersom barnen 
är utflugna ur sina mammors bon 
så har jag in te längre några under
håll att betala ut. Det sociala 
skyddsnätet behöver jag ännu så 
länge inte använda, men det finns 
där som en möjlighet. 

Låg skatt 
För detta skyddsnät och diverse 
andra förmåner, som gör att jag 
kan leva ett tämligen bekymmers
fritt Nalle Puh-liv, betalar jag yn
kans 29 procent i skatt. Enligt en 
visa rykten sägs det att många 
medborgare tjänar bättre och att 
de dessutom har diverse avdrag, 

- Höjning av skatten kunde leda 
till bättre snäppomsorg ... 

Kooperativ TV-förening 

Milj öpartiet har skrivit ihop en 
intressant motion om bildandet av 
en kooperativ TV-förening i Lund 
där varje medlem ska ha en röst. 
Det är Bråt tom för den nya TV
lagen träder i kraft redan den l 
januari 1986. 

Frågan är nu hur mycket in
flytande kommunen sj älv vill ha? 
Vpk-Lund, som brukar omfatta 
Montesqieus maktfördelningslära, 
verkar vara positivt inställd till 
Miljöpartiets förslag . 

idkar skattefri byteshandel och m
vesterar i kapitalvaror som ger 
inflationsvinster. 

För mig verkar det uppen
bart att skatten borde höjas några 
snäpp samt att de flesta som har 
arbe te borde kunna gå ner till 
trettio timmars arbetsdag med 
sänkt lön. Kanske äventyras då ett 
och annat bilköp, men det kanjag 
mte se som en nackdel för sam
hället i stort. 

Genom att höja skatten kunde 
kommunen satsa på yrken som 
inte tär på naturresursen , som t ex 
barnomsorg, kultur och idrott. 
Och staten behöver pengar till 
skulder, sko lor och solidarisk u
hjälp. 

Löneklyftor 
En annan tanke som slår en i 
deklarationstider är att vi som fått 
fö rm ånen att studera på arbetar
klassens bekostnad har relativt 
sett alldeles för höga löner, för 
mycket ledighet (tänker på lärar
na) och för mycket konferens
och fortbildningsförmåner. 

Jag stötte häromdagen på en 
elitarbetare på Å & R, som hade 
flera egna patent, som just fått en 
löneförhöjning till l 07 000 kr om 
året. För denna lön jobbar han 
full tid och bedriver obetalda stu
dier på sin fritid . Man kan undra 
hur många han försörjer materiellt 
med sitt arbete? 

Det ska jämföreas med profes
sorerna som klagar (dock inte 
Anna Christensen) på 14 000 i 
månaden. Och den lönen är ändå 
småpotatis jämfört med vad det 
privata betalar sina chefer och 
specialister. 

Tröst 
Gudskelov kapar den progressiva 
skatten en del av topparna. Men 
tendensen att bygga ut den kom
munala icke-progressiva beskatt
ningen utgör ett hot mot jämlik
heten. Därför är förs tås en stat
lig-kommunal enhetsskatt ett vik
tigt politiskt krav för fram tiden. 

Ja, äntligen landade jag på ett 
klart Vpk-krav. Det är väl bäst att 
jag slutar där. 
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Vilken energi! 
Ja det var det många som utropade efter att ha lyssnat J?å Berit 
Ås - norsk feminist och fredskämpe, tillika professor 1 social
psykologi - som inbjuden av IKFF (Internationella Kvinno
förbundet för Fred och Frihet), talade inför en fullsatt lokal 
i Folkets Hus på måndagskvällen. 

. Inte enbart det hon berättade om gav oss anledning att 
tycka så, utan också det sätt hon gjorde det på. Full av entu
siasm trots influensa i kroppen, krängde hon av sig islands
tröjan redan efter en kort stund och talade nästan utan av
brott i dryga två timmar. 

Berit startade med att berätta om 
utgivningen av en antologi över 
den internationella kvinnorö
relsen, en bok kallad Sisterhood 
is global (utgiven av Anchor 
Books, Garden City, N.Y. 1984). 
Det är ett oerhört ambitiöst pion
järarbete som uträttats, över 700 
sidor fakta om förhållandena för 
kvinnor (och barn) i 70 länder. 

Där kan man slå upp land för 
land och läsa om sådant som 
befolkningstal , lagar och rätts
praxis, analfabetism, aborter, 
prostitution och mycket, mycket 
mera . 

De 70 kvinnorna har också 
skrivit sin "herstory" om något 
de tyckt vara väsentligt att berätta 
om sitt land . 

Dessutom har alla lämnat bi
drag till en litteraturlista på 10-
12 sidor med angelägna skön
litterära verk från respektive land, 
vilka finns översatta till engelska. 

Sammantaget ett verkligt upp 
slagsverk, ett avstamp för den 
internationella kvinnorörelsens 
vidare politik och strategi . 

Hemligt feministmöte i {JSA 
Med anledning av den h!tmtllls 
okända informationen om kvinno
förtrycket i olika länder som 
antologin fö rmedlar, beslöt dess 
utgivare Robin Morgan (Q) att 
kalla 24 av kvinnorna till etf möte 
för diskussion om åtgärder. Däri
bland befann sig Berit Ås, Rita 
Liljeström, Simone de Beuvoir, 
Margaret Papandreou m fl för oss 
tidigare kända kvinnor , som kan 
sitt land och är klart uttalade 
feminister. Många av de övriga 
kvinnorna kom till detta möte på 
ett litet hotellrum ett par timmar 
utanför New Y ork med risk för 
sina liv! 

Diskussionen på detta hemliga 
möte ledde fram till flera intres
santa slutsatser, bl a 
att om man, som många ledande 

politikers fruar runt om i 
världen , bygger upp och leder 
en kvinnorörelse i sitt land, så 
ska man som madame 
Papandreou - vägra att anslu
ta den till sin mans politiska 
parti. Då kan rörelsen handla 
självständigt och inte styras 
via männen som sas vara fallet 
på exempelvis Cuba 

att om man kommer från ett 
socialistiskt land så tror man 
på en kvinnornas frigörelse 
genom kapitalism, dvs tvärt 
emot vad vi i vårt kapitalistis
ka land brukar hävda 

att de två sektorer inom världs
ekonomin som är ekonomiskt 
mest lukrativa är 
-handeln med vapen och 
- handeln med människakött 
(dvs prostitution, porr och 
våldsvideo) 

att analfabetismen går ner i värl
den men ökar bland kvinnor
na 

Kvinnokamp är också klasskamp 

Brudmord 
Vad gör då dessa kvinnor i den 
internationella kvinnorörelsen? 
Jo, t ex: 

I Indien demonstrerar de mot 
brudmorden. Det vill säga morden 
på de brudar, vars föräldrar anses 
ha betalt för lite för brudgum
men och som därför ska dö för att 
han ska kunna avyttras på nytt. 

De finns med i FN:s arbete, 
bland annat för att i tid stoppa 
sådana förslag som någon man lär 
ha kommit med: För att stoppa 
befolkningsexplosionen i världen 
skulle alla kvinnor i världen till
låtas att endast föda en dotter. 

I Australien har ett kvinna
uppror förorsakats av att man i 
landets centrala sysselsättnings
statistik gör egna påhittade ut
fyllnader för kvinnornas syssel
sättningsgrad. Dessutom, menar 
de australiensiska kvinnorna, att 
görs ingen rättvisande statistik 
över kvinnornas totala arbetsin
sars, dvs även inom hemmet, 
så är de ·inte betjänta av myn
digheternas statistik. 

Framtidens strategi 
Berit As och hennes medsyst
rar visar oss genom sitt arbete 
hur en utomparlamentarisk kamp 
kan se ut. Parlamentarisk kamp 
kan dock också ge utslag. Det 
visar det fakt um att Berit var den 
enda på feministmötet i USA 
vars närvaro möjliggjorts genom 
bidrag från den egna (konser
vativa) regeringen . Detta berodde 
enligt Berit på att i den sitter 
fyra kvinnliga delegater, feminis
tiskt medvetna. 

Men Berit själv är framför allt 
den utompariamen tar i ska kam
pens föredöme. Det visar bl a det 
arbete hon lagt ner på att starta 
ett kvinnauniversitet i Norge. 
Det ska jag berätta mer om i 
nästa nummer. 

Både med Germaine Greer och 
nu med Berit Ås har systerskapet 
skjutits i förgrunden . Vad »gällen> 
kvinnokampen och hur ska den 
bedrivas? I koalition med männen 
i partiet eller med alla andra 
kvinnor oavsett partifärg? Frågor
na behöver diskuteras systrar! 

Lena Lundgren 

Pågatågsnytt 
Länstrafikbolaget kommer nog inte att ta över pågatågstrafi
ken förmodar Lennart Serder från SSK. Vid ett möte med 
Sve~ska Järnvägsklubben i fredags berättade han om två års 
erfarenheter av den nya lokaltrafiken och om den närmaste 
framtiden . 

Intressena i länsbolaget är för 
splittrade för att de ska vilja driva 
trafiken, trots att det har varit pla
r.erat, trodde han. Det låter 
betryggande för den som är rela
tivt nöjd med den nuvarande ord
ningen. I övrigt kan ett antal 
~nkter redovisas : 
U Att öppna hållplatsen vid 
Nöbbelöv/Gunnesbo kostar en 
halv miljon· om året. Men den 
samhällsekonomiska vinsten blir 
två och en halv miljon, så det 
finns all anledninga att göra de t. 
Kanske till försommaren 1986 . 
D Den nya hållplatsen i Dösjebro 
blev ingen stor framgång, för 
eleverna åker fortfarande buss. 
Den i Ramlösa fungerar som park
and-ride hållplats och går bättre. 
D De usla hållplatskurerna ska 
bli något bättre, och dessutom ska 
plattformarna få ett ordentligt 
plank i ryggen. Det behövs i blås
ten. 
D Man håller tid tabellen fin t med 
bara fem procent av tågen försena
de. Är de mer än tio minuter sena 
får man enligt avtal åka SJ-tåg i 
stället om det råkar kornrna ett . 
Den reglen är nog inte allmänt 
känd. 
D De förseningar som finns upp
står bl a på det hårt belastade en
kelspåret Lund-Kävlinge. Något 
besvärligare blir det kanske från 
somrnaren då det blir många nya 
tåg till Helsingborg. 

D Ännu större förändringar i tra
fiken med Helsingborg blir det i 
samband med SJs stora ombygg
nader där. Fast olika instanser i 
SJ är fortfarande oense om hur 
många tåg de själva kommer att 
köra på sträckan. 
D Om regeringen står vid sina 
tidigare löften måste den hosta 
upp de 125 miljoner som krävs 
för el och pågatåg på banan 
Malmö-Ystad. Men vi vet inte om 
den gör det. 
D studiedelegationer från Stock
holrn är im ponerade över den 
ringa vandaliseringen på pågatå
~n. Hållplatserna får mera stryk . 
U SJs busstation i Lund kommer 
nog inte att flytta till Clemens
torget, och därmed blir det inga 
pågatåg på spår l ( då skulle 
man slippa gå i tunneln) . 
D An talet resenärer fortsätter 
att öka! Januari var en bra månad. 
D Och SJs egna lokalresor har 
inte minskat särskilt mycket trots 
chockhöjningen. Det ger (tycker 
vi) fortsatt tyngd åt Vpks krav 
att biljetterna ska gälla på alla tåg, 
som i Köpenhamn. Förut-
sättning är enligt Lennart 
Serder att SJ går med på att 
införa något slags tidsstämpling på 
sina biljetter. Det verkade som 
han trodde att det fanns lös-
ningar. 

Gr 

Oaser1 H()jeå 
Höjeådalen är ett av de tre natur
områden i Skåne som speciellt ska 
undersökas av forskare från uni
versitetet med hjälp av allmän
heten genom studiecirklar som 
ska pågå under två terminer. Det 
är tänkt att man ska införskaffa 
grundkunskaper och studera växt
och djurliv sam t kanske också 
göra praktiska insatser för att 
främja friluftslivet i området. Flo
ran i Höjeådalen har utarmats då 
den inte har vårdats. Nässlor och 
tistlar har fått bre ut sig i slammet 
från reningsverket. Däremot har 
fågellivet utvecklats gynnsamt. I 
förra veckan hade ett tjugotal 
personer sammankallats från olika 

föreningar för information o!TI 
projektet. Så ont om oaser har VII 
Lund att t o m Höjeå, som någon 
menade närmast är att betrakta 
som ett avloppsdike, är värt att 
vårdas av oss storstadsbor. 

Kommunens ansvar nämndes 
i olika sammanhang. Några tyckte 
att gruppen måste _ha ett opi;Jions
bildande syfte for att paverka 
kommunen att ta sitt ansvar för 
dalen. Medlemmarna från sport
fiskeklubben var endast intressera
de av vattenkvaliten. Flera intres
sen och viljor uttrycktes och nog 
kan det vara bra med intresse, 
kunskaper och engagemang för ett 
av våra få naturområden . 

Bodil Hansson 
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Adress: .. . .. 

Postnummer: . 

ljugarbänken 
Vi frågar våra kommunalpolitiker 
om de anser det vara ett tungt vä
gande skäl mot Kulturmejeriet att 
ungdomarna eventuellt kommer 
att kissa i trappuppgångarna? 

Lennart Ryde (m) 

- Ja absolut: Kommunen måste 
vidta drastiska åtgärder för att l 
utesluta denna möjlighet! 

Nils-Arne Andersson(c) 

Så mycket folköl som tätorts
ungdomen nuförtiden konsume
rar måste man nog räkna med 
dylika händelser. 

Eh ha Lyttkcn ' !lp l 

Det händer att ungdom tar sig 
friheter som går utanför det libe
rala programmet: Ibland är det av 
nödvändighet och då får vi i hu
manitetens namn acceptera det. 

Birger Rehn (s) 

- Vi gamla lundabor har alltid 
pissat i borgarklassens trappupp
gångar. Lite får dom tåla .. . 

Kjell Dahlström (mp) 

- Njurarnas avsöndring av vatten, 
urinämnen och koksalt bör kom
ma jorden tillgodo och inte ham
na. på hälleberget, så att säga . 
Vi törhåller oss neutrala i väntan 
på frekvensprognoser. 

Postadress. 

Blod för partiet 
"Ett tack. Gunnar Belin har låtit 
sig inspireras av Miljöpartiet och 
skänkt sitt blod till Vpk-Lund . 
Fler får göra efter." kan man 
läsa i Vpk-Lunds senaste Intern
bulletin. 

I själva verket förhåller det sej 
så här: När jag böJjade lämna blod 
för drygt två år sedan skrev jag 
några rader i Veckobladet och 
uppm anade Veckobladets läsare 
att göra detsamma. D v s lämna 
blodet på Blodcentralen och 
pengarna till V pk-Lund! 

Miljöpartisterna, som givetvis 
läser Veckobladet noga, har efter 
några års beslutsvånda kommit på 
att man kan ju göra röda pengar 
gröna. Vad Vpk:s medlemmar och 
sympatisörer tänker på vet jag 
inte - kanske !Funnar dom på om 
blodgivning kan betraktas som en 
mervärdesskapande verksamhet 
som pä ett naturllgt sätt kan in
fogas i den marxistiska värdeläran, 
kanske gruvar dom sej för det 
lätta sticket i armen eller så läm
nar dom blod som aldrig förr men 
behåller av ren och skär snålhet 
pengarna sj älva. 

Men jag gör väl ett försök till: 
Behovet av nya blodgivare är myc
ket stort! Ring blodcentralen 046 -
lO 10 00 för närmare upplysninga. 

V pk-Lunds behov av pengar är 
omättligt! Sätt in pengarna på PG 
710093 -6. 

Ditt behov av att kom binera 
revolutionärt nit med samhälls
nyttig verksamhet är förhopp
ningsvis ännu inte mättat så kom 
loss! 

Gunnar Be/in 

Lät spåret ligga! 
SJ har hos regeringen bett att 
få riva upp spåret från Dalby 
till Tomelilla. 

Det accepterar självklart inte vi 
i Simrisbanegruppen . Vi arbetar 
i stället för en återupptagen 
persontrafik på denna bana som 
passerar flera folkrika pendlar
samhällen . Lunds kommun måste 
agera för att spåret får ligga 
kvar tills vidare, om inte annat 
genom att själv köpa det. Vi 
återkommer i frågan. 

Gunnar Sandin 

La s Borgström 
Ös ervångsv 20 
22 60 lUND 

Käre köksfilosof 
Lagade med spänning eder kol
kålsoppa men tyckte det smakade 
väldigt lite kål. Men insåg plöts
ligt att receptet var kållöst, så 
att säga huvudlöst. En ursäkt 
är på sin plats. 

Chefens kusin 

Ska man verkligen behöva upp
lysa om alla små detaljer? Skulle 
det mot förmodan finnas fler än 
sign. Chefens kusin, som går ut 
i köket utan den mest elemen
tära känsla för vad man brukar 
syssla med där, ber vi att få upp
lysa om att kålsoppa innehål
ler kål. Det är väl bäst att ni 
tar fram hushållsvågen och väger 
upp 500 g. Det blir nog lagom. 

Köksfilosofe~: 

Möjliga världsbilder 
på Ariman 

Kultureafeet Arirnan har presen
terat ett intressant vårprogram, 
som vi fortlöpande ska presen
tera på notissidan. Redan nu pä 
lördag börjar Klubb Ariinan , som 
i fortsättningen ska ha öppet mel
lan kl 22 - 01. Något dunkelt 
kommer att hända som har med 
"I Augias stall" och "Tertulia" 
att göra . 

Lördagar klockan 14 är en fast 
tid då antingen ett husband spelar 
eller något som heter "kafesam tal" 
pågår. De ska handla om möjliga 
världsbilder och det ska finnas in
ledare. 2 mars ska t ex Gunnar 
Stensson och Jan Öberg inleda om 
försvars- och säkerhetsfilosofi och 
den 9 mars talar Joachim Retz
laff och Ulf Nymark på temat 
"Världen bortom nödvändigheten 
- av bröd men icke bröd allenast". 

GEMENSAM ST Ä D DAG med kaf
f~ och bullar på partilokalen 
so 24.2 kl 14. Alla välkomna. 

POSTTIDNING 

Kommunmöte on .27 .2 kl 
19.30 i vpk-lokalen bot-
tenvåningen. ' 

VECKOBLADETs nya 
telefonnummer på ons
dagskvällarna: 12 74 95 

SYNDIKALisTERNA. Lördags
möte 23.2 kl 13 i Lunds LS lokal , 
Slöjdgatan 13. Nicaragua ett nytt 
samhälle. Gillian Nilsson inleder. 
KVINNAN I VIETNAM. Lotta 
Schullerqvist och Bodil Österlund. 
Lö 2.3 kl 16 på Stadsbibl , stu
diecirkelrum 1. 
BLÅSORKESTERN. Sö 24.2 kl 
18 novetter, 19 orkesterrep, nr 
116-118 och ett par kampsanger. 
Vi påminner om årsmötet (med 
spel och knytkalas) sö 3 .3. 
BILDER FRÅN ERITREA. Möte 
med stadsdelsgrupp Klostergården 
on 27.2 kl 19 hos Ulla-Britt 
Petersson, Virvelvindsvägen 4 G. 
KU -LUNDs skolgrupp må 25.2 
kl 18 på lokalen. Karin Svensson 
om skolan på Seyshellerna. Alla 
är hjärtligt välkomna. 
VPK IF tränar som vanligt på 
Lerbäckskolan lö 23.2 14-16. 

kommunistisk 
kommunalpolitik 

KOMPOL sammanträder må 25 .1 
kl 19 .30. Beredning av fullmäk
tige. 

Denna veckas redaktion: Lars 
Borgström, Finn Hagberg och 
Lars Svensson. 

KONTAKTREDAKTÖR för 
nästa . nummer: Finn Hagberg 
12 90 98. 
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