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Politiker 
polisanmäler 
Polisen - är det vpks för
bundne numera? Eller varför 
går vpk till polisen och an
mäler att fastighetskontoret 
rivit ett hus i Östra Torns 
by? 
Nej, polisen hör förstas fortfa
rande till den repressiva stats
apparaten, den som vänstern 
sa manga ganger fatt känna av 
sedan studentrevoltens dagar. 
Men i en si tuation där man inte 
längre kan försvara demokratiskt 
fattade beslut genom dc van
liga politiska organen , inte ens 
efter ingripande av en dom stol 
som · kammarrätten, som givit 
fstighet snämnden smäll pa fir.g
rarna för att man överskridit 
fullmäktiges b<:slut att hu se t ska 
bevaras, ja da finn s det bara ett 
steg till att ga. Nämligen att 
lata fastighetskontorets sky ldiga 
även dc smaka pa den repr~ ssiva 
apparaten. Fragan är förstas hur 
repressiv denna är mot en så 

Thomas Sch/yter 

etablerad institution som ett 
kommunalt fastighetskontor , när 
man ska utreda vilket brott 
detta gjort sig sky ldigt till. Det 
ska bli intressant att se. 

Obstruktion 
Hur som helsi är det på tiden 
att fastighetsnämnden och sär
sk ilt fast ighetskontore ts ansvariga 
lär sig att fö lj a fattade beslut 
pa högre nivå och inte obstruera 
mot dem . Det sägs ofta att man 
inte ska klaga pa tjänstemännen 
utan på de politiker som gett dem 
uppdrag. J a, men när de inte 
följer dessa , så måste man ju 
kritisera dem. 

Rivningen av huset i Ostra 
Torns by blev tydligen en tek
nisk nödvändighet till följd av 
att nämnda fastighetskontor inte 
lag t två fingrar i kors för att 
underhålla eller ens skydda huset 
mot regn och väta under de tre 
år som gått sedan den sista 
hyresgästen flyttade därifrån . Inte 
heller sedan kommunfullmäktige 
ett år senare bekräftat att huse t 
skulle bevaras och inte ens sedan 
kammarrätten i sin dom slagit 
fast detta. Förfallet påskyndades 
av att man under 1984 huggit 
upp ett hål i taket så att vatten 
fritt kunde strömma in. Det är 
samma taktik som tillämpades på 
Gamla Mejeriet , där en taklucka 
stod öppen i ett par år. Trots att 
uppmärk,amma lundabor då och 
dä säg till att stänga den, stod 
den snart öppen igen. Huset 
låg ju strax intill fastighetskon
toret , och nu är det rive t ... 

Ren jävelskap 
Gamla seminariet på lasarett som 
rådet hotas av sam ma taktik 
fran land stinget s sida. I torn
kupolen star sedan en tid fönster 
öppna och duvor flyger ur och 
in . De t är bra när vakna lund abor 
sl<lr l ann , sa att husen inte p :i ren 
jävelskap får fiirfalla. 

Fastighetsk :mtorets vanvård av 
kommunens egend om är legenda·· 
risk. Redan 1974 interpellerad e 
vpk om vanskötseln av " Jöns 
Birs Minne", som lag där en ka- · 
to lsk kyrka nu böljar resa sig . 
Under senare år har de medel 
som fastighetskontoret fått i an
slag för underhåll av stadens 
hus inte utnyttjats. Detta r.ar 
regelmässigt förklarats av att man 
inte haft tjänstemän och kunnat 
projektera underhållsinsatserna . 
Frågan är om de t verkligen behövs 
perso nalförstärkning på kontoret 
eller någon ann~nstans. 

R y de 
En annan fraga är om det nå
gonsin kan bli hältre med den 
politiska ledning som styr fa stig
hetskontoret . Fastighetsnämndens 
avgående ord förande Lennart 
Ryde (m) är ju legendarisk i 
sin motvilja mot att rusta upp 
gamla hus , t ex J(ulturmejcrict. 
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Kårvalet 

Körvel 
kärve!, 
ijorven säj, 
korven, 
korvar 
kårval, h ej! 

Nåja, poesi har aldrig ·:.uit mir1 
starka sida, liksom kårpolitik inte 
är KHF-Lunds dito - åtmin
stone inte för tillfället. Efter att 
under ett antal år ha ställt upp i 
diverse allianser med olika väns
tergruppe ställde vi in t~ alls upp i 
förra årets kårval. Beslutet var 
enigt men motiven var nog lite 
olika. Och så är det än idag. Som
liga tycker att kåren är en 3.ppa
rat som vi inte bör befatta oss 
med alls och andra, bl a jag, att 
vi för tillfället inte bör ställa upp 
eftersom kårarbetet kräver 
mycket kraft och vi nu behöver 
den kraft vi har på annat håll. 

Gå in i apparaten 
Det hindrar emellertid inte att 
t ex jag anser att makten över 
kåren liksom makten i kommu
nen, i riksdagen , i näringslivet, är 
något som vi ständigt måste kriti
sera, avslöja och slåss om och at t 

vi därför "i princip" bör ge oss in 
i alla sammanhang oc apparater -
om än inte till vilket pris som 
helst. 

Risk att fastna 
I höstas saknade vi nog den 
glöd för kårpolitiken som krävs 
för att kunna stä emot struk
turernas fö rlamande kraft och 
hålla visionerna vid liv. Då fann vi 
det bättre att dra oss tillbaka 
innan vi slocknat helt och försöka 
blås liv i elden pa annat vis. (Just 
nu ser det ut a tt lyckas.) 

Klart vänsterparti 
Som tu r ar är KHF inte den .:nda 
vänsterpolitiska stud en !organi
sat io nen här i stan. B5de social 
demokraterna och Kulturradika 
lerna , som jag bdraktar som et t 
klart vänsterparti, ställer upp i 
årets id.rval. Kulturradikalerna 
består till storsta delen av med·· 
lemmar vid Smilands nation. D~ 
bildades till förra flret.s blrv<Jl d:1 
de ly ckades l'IÖvra 15 av dc 61 
mandaten i .j ep u te rad e ( '0111 

fullmäktige bilas). Bad<: i ord 
och ha:-tdling befin ne r de sig et t 
rejält kliv till viinskr om dc bor-
fons pd sid J 



~~ Kulturmej·eriet ansem, -. 
I våras startade Vpk Kloster
gården en nammnsamling mot 
A&R:s utslapp kolväten som 
toluen, samt ozon. Den stora folk
opinionen man lyckades väcka gav 
resultat. Å&R kommer att tvingas 
att minska sina utsläpp med 2/3 
på 10 år . Och det synnerligen 
ohälsosamma kolvätet toluen skall 
bytas ut inom ett år . 

Nu är det dags att titta närmre 
på Gambro som släpper ut det 
cancerogena och högexplosiva 
ämnet etylenoxid. Gambro använ
de! detta ytterst reaktiva ämne 
vid steriliseringar av sina pro
dukter. År 1979 gjorde en läkare 
en undersökning av de anställda 
på Gambro och genetiska skador 
konstaterades bland de anställda. 
Undersökningen resulterade 
endast i förbättrad ventilation, vil
ket alltså innebär att Norra Fäla
dens invånare får andas in desto 
mera etylenoxid . 

Gambro släpper ut 10 ton av 
detta ämne per år. För ett par år 
sedan (1982) publicerades en 
undersökning som visar att etylen
oxid ger skador på arvsmassan vid 
halter som ligger på betydligt 
lägre nivå än det svenska gräns
värdet. 

De lokala myndigheterna har 
känt till utsläppen i två år utan 
att något gjorts åt saken. Vpk 
agerad e i Miljö- och hälsovårds
nämnden och i fullmäktige för att 
få slut på utsläppen men frågan 
hänsköts till länsstyrelsen. Tyvärr 
kunde länsstyrelsen i detta fall 
inte föreskriva några åtgärder ef
tersom Gambro klassificerats som 
steriliseringsanläggning. Och, se 
steriliseringsanläggningar behöver 
inte tillstånd för sina utsläpp. Man 
måste alltså vända sig till rege
ringen för att få till stånd en lag
ändring. 

I en motion till fullmäktige har 
Vpk Lund nu föreslagit att Lunds 
kommun kräver att även sterili
seringsanläggningar måste söka 
tillstånd för sina utsläpp och att 
gränsvärdet sänks till O ppm 
(från 5 ppm). Vpk kräver också 
att miljö- och hälsovårdsnämnden 
gör mätningar av utsläppen på 
Norra Fälad'en samt att kommu
nen upprättar en beredskapsplan 
v1d ev. etylenoxidsexplosion eller 
okontrollerat utsläpp av gasen. 

Men politik är inte bara motio
ner i fullm äktige. Vilken styrka 
skulle inte kraven på Gambro få 
om alla invånare på Norra Fäladen 
aktivt stödde kraven! Tänk om 
alla fäladsbor gick man ur huse 
för att visa sin ilska över Gam bros 
nonchalans! Bara starka opinioner 
kan sä tta press på företag och 
myndigheter! 

Den moderata motti-taktiken 
tycks nu definitivt ha krossat 
drömmen om ett kulturmejeri 
i Lund . Med hänvisning till höga 
byggkostnader signalerar nu öv
riga borgerliga partier en än.<;lrad 
kurs i mejerifragan. Efter Opp
nandet av anbudshandlingarna 
hänvisar man till »chocksiffram> 
16 miljoner och talar om att man 
med hänsyn till kommunens eko
nomi måste pruta och genomföra 
ett lågprisalternativ under 11 ,5 
miljoner. 

Trots att väl ingen riktigt trod
de på de borgerliga vallöftena är 
det ändå med viss förvåning som 
lundaborna nu följer eftervalsde
batten i tidningarna. Det är sällan 
som politiker framstår som så 
otroligt krångliga i att genomfö
ra ett nytt och fräscht projekt, i 
synnerhet inte ett som kultur
mejeriet som har god förankring 
både i breda ungdomsgrupper och 
lokalt näringsliv. Det är också säl
lan politiker talar för ekonomiskt 
förnuft med så oekonomiska ar
gument. 

När mejeriet först blev ett 
kommunalt beslut i augusti 1983 
sattes ett pris på 8 miljoner vilket 
redan då var i underkant. Redan i 
mars 1983 hade Kjell Magnusson 
åt fastighetskontoret beräknat 
entreprenadkostnaden till l O 5 
miljoner exklusive byggherr~
kostnader och konsultarvoden. 
Detta gjorde att kommunen 
bes~öt anslå 11.5 miljoner, och 
proJektet, som kom att stödjas av 
samtliga partier projekterades vi
dare. Under tiden tillkom vissa 
funktioner genom arbetet i kul
turhuskommitten och antalet 
kvadratmeter ökades bl a genom 
den politiskt beslutade flytt
ningen av huvudentren från norr 
till väster. 

När så anbuden öppnas hösten 
-85 och visar på en byggkostnad 
på 16 miljoner vid ett fardigstäl
lande april -87, hänvisar de bor-

gerliga politikerna till sitt 11.5 
miljonersbeslut och förfasar sig 
över de plötsliga kostnadsöknin
garna. Centerns talesman Hans 
Albin Larsson säger att man inom 
centern sträckt sig mycket långt 
när man kan acceptera 11.5 mil
joner. Detta kan ju först tyckas 
vara ett rimligt resonemang men 
man får då tänka på att herrr 
Larsson nu talar i dagens priser 
och jämför med en summa fö r 
1987. Även om de tidiga siffror
naredan från början var lågt satta 
tar man inom center,n. ingen hän
syn till att det är en avsevärd 
tidsrymd som hinner gå fram till 
det vid slutföra.'ldet beräknade 
16 milj. Tar man, för att mer 
hålla sig till verkligheten, fasta 
på beräkningen från mars 1983 
och skriver upp den med ett by~
index med 7.5 till april 1987, far 
man ett pris på 15.26 miljoner. 
Mao fördyringen ligger inom en 
miljon. Ser man till den allmäna 
kostnadsutvecklingen inom bygg
sektorn var marknaden 1983 
mycket gynsam för beställaren 
(vilket man också drog av för i be
r~kningen då) medan man idag 
raknar med att anbuden ligger 20 
% över ursprungliga kostnadsbe
räkningar på de flesta byggen. 

I ljuset av dessa siffror framstår 
Kulturmejeriet som ett rätt billigt 
bygge där man får mycket för 
pengarna och där man definitivt 
håller sig inom rimliga ramar. Vad 
som däremot kan ifrågasättas är 
Lunds styrande politikers sätt att 
sköta frågan och var i deras kom
petens ligger. Spelet kring Kul
turmejeriet kan bara förklaras 
på två sätt. Antingen är det en 
otroligt cynisk taktik där man 
medvetet ger kulturmejerister och 
väljare falska förhoppningar i en 
sak man vet är döfödd eller så 
vill man verkligen bygga ett kul
turmejeri men begriper sig inte på 
branschen och schahblar bort det. 

Det finns kanske en tredje , sici-

Veckobladsperspektiv 
I och med denna månad har 

sammansättningen av Vpk Lunds 
fullmäktigegrupp förändrats 
något. Veteranerna Rolf Nilson 
och Thomas Schlyter försvinner 
och ersätts av Bodil Pettersson 
från Kommunistisk Ungdom och 
Roland Andersson med ett för-
flutet i Hyresgästföreningen. J 

Ur snäv Veckobladssynpunkt 
innebär Rolfs och Thomas sort i 
en förlust eftersom de ganska 
ofta skrev i VB. Särskilt Rolfs 
position i kommunstyrelsen var 
förstås värd efull för nyhetsbevak
ningen och den allmäna kommu
nalpolitiska överblicken . Här är 
det risk för att det blir en lucka 
under den kommande treårspe
riod en. 

Men kanske Thomas och Rolf 
får tid över till att se kommunal
politiken ur ett fågelperspektiv 
och kritiskt granska vad som sker 
och kanske nykomlingarna Bodil 
och Roland visar sig bli flitiga 
medarbetare i VB. 

Det är ju viktigt att de aktiva 
kommunalpolitikerna öppnar sig 

Blivande VB-redaktör? 

utåt , eftersom sä mycket av 
lokal Vpk politik utformas i den 
kommunalpolitiska gruppen. Ett 
aktueilt exempel är Lunds budget 
som ska behandlas i fullmäktige i 
slutet av denna månad. Vad vet 
egentligen den vanlige vpk-med
lemmen om de diskussioner som 
förs bland kommunalpolitiker
na? Finns det några tveksamheter 
eller är det raka spåret mot nya 
utgifter utan skattehöjningar? 

Kanske får vi läsa i Sydsven
skan om det någon dag? 

- R ed. 

Känd kulturmejerisabotör 

liansk, variant: Man tycker att 
iden är bra, men man tillåter inte 
fel gäng att genomföra den? 

Onödig 
byråkrati 
I Lund finns det möjligheter för 
idrottsföreningar att träna i sko
lans gymnastiksalar efter skoltid . 
Denna utmärkta förmån organise
ras av fritidsförvaltningen i Lund. 
Förr såg alltid en vaktmästare 
till att lokalerna var öppna, 
men det blev väl kanske lite väl 
dyrt. Då kom man på den fma 
tanken att dela ut nycklar till 
föreningarna så att dessa sj älva 
kunde sköta öppnandet och stäng
andeL 

Men någon vän av ordning tycks 
då ha blivit orolig och inte riktigt 
litat på föreningarna, så därfö r 
infördes ett system med två 
lås och två nyckelsorter. Det ena 
låset skulle vaktmästaren sköta 
och det andra föreningarna . Om 
vaktmästaren inte låste upp så 
kunde inte heller föreningarna 
ta sig in i lokalerna. För att 
krångla till det ytterligare ska 
det dessutom finnas en gemensam 
nyckel för uppställande! av de 
två låsen. Om någon förening 
av misstag slår igen vaktmästar
låset, och det händer, så kommer 
nästa förening inte in. 

Det får vara måtta på kreativt 
tänkande! Antingen bör man 
återgå till det gamla systemet 
eller lita på föreningarna . Åt
minstone tyckte vi så i vpk/ 
KU IF när vi i lördags försökte 
komma in i Lerbäckskolans gym
pasal för att starta inomhus
träningen utan att lyckas, efter
som vaktmästarlåset var låst. 

FH 



Äpplen eller päron? 
• ve_ 

Björn Fryklund och Tomas Peter
son (i fortsättningen förkortade 
till B& T) försökte i förra VB visa 
att Miljöpartiet är grundat på den 
småborgerliga världsbilden vilken 
som sin materiella bas har den 
enkla varuproduktionen. De är 
g~nska positiva till m p som politisk 
foreteelse men vill att ett äpple 
ska kallas äpple och inte päron. 
M p är alltså populistiskt! 

Men deras analys är inte helt 
övertygande. De påstår t ex att 
m p är klart negativt till den repre
s~ntativa demokratin och att par
tiet ser staten enbart som ett hot. 
B&T gör sig här skyldiga till en 
grov förenkling. I verkligheten ar
betar · m p för en decentraliserad 
representativ dem6krati (ex kom
mundelsnämnder) och försvarar 
stora delar av statens såväl om
sorgs- som våldsapparat. 

B&T har fått fram siffror som 
visar att mp:s väljare till 2/3 be
står av tjänstemän men att an
delen småföretagare är något större 
än hos vpk, s, fp och kds. De säger 
mte hur mycket större men man 
får väl utgå ifrån att skillnaden är 
ringa, annars hade säkert siffror 
kommit fram. Det avgörande är 
emellertid att under alla omstän
digheter tjänstemännen, d v s mel
lanskiktet, dominerar, tycker vi. 

En annan analys 
Sverige är ett land där det skett 
snabba förändringar i klasstruktu
ren. För femtio år sedan fanns här 
en stor och växande arbetarklass 
en arme av hemarbetande mödrar ' 
ett icke obetydligt lantarbetarpro: 
letariat och åtskilliga bönder och 
andra småföretagare. Nu utgör 
dessa senare en betydligt mindre 
del av befolkningen, lantarbetarna 
är nästan borta, hemarbetet har 

till största delen blivit lönearbete i 
offentlig regi och arbetarklassen 
är på väg att reduceras, som bön
derna redt:cerades på sin tid . 

I stället har vi fått det stora 
mellanskiktet av icke direkta mer
värdesproducenter, som tycks ut
veckla sig till en egen klass med 
specifika särintressen. Detta skikt, 
om VI fortsätter att kalla det så, 
har en ambivalent hållning till stat 
och kommun: å ena sidan vill det 
den offentliga sektorns tillväxt, å 
andra sidan önskar det en effek
tiv ekonomi som kan säkra denna 
tillväxt (under valkampanjens slut
skede lyckades fp torgföra en 
lämplig kompromiss, medan mo
draterna lutade sig lite för mycket 
åt ena hållet). Och inte minst vik
ti&t: i sitt dagliga arbete up12lever 
manga av dem, att den offentliga 
sektorns centraliserade struktur 
leder till ineffektivitet och till 
maktlöshet för både brukare och 
producenter av offentliga tjänster. 
Detta får dem att vilja pröva 
ru;dra,. decentraliserade lösningar 
saväl mom som utom den ollent
liga sektorn. Vi har svårt att se att 
de därvid utgår från en småborger
lig världsbild, men vad de kommer 
fram till strider inte heller mot en 
sådan. 

Mellanskiktet har hamnat mel
lan de gamla klasserna men hotas 
inte att sugas upp av dessa som 
småborgerligheten, utan växer 
snarare som en gökunge . Mellan
skiktet känner redan sin styrka 
och är vaket fö r nya politiska 
ideer, som inte nödvändigtvis följer 
specifika klassers intressen. Mellan
skiktet kan plötsligt visa stort 
intresse för freden, livsmiljö, na
turskydd , Amnesty, kvinnokamp, 
antikärnkraft, småskalighet o s v; 
och det är här mp med sin klass-

Eritreaseminarium med 
sol idaritatsfest 
Mer än en miljon flyktingar lever 
under fruktansvärda omständig
heter i Sudans flyktingläger. 
VaJje vecka kommer tusentals nya 
på flykt undan den ehopiska 
armens offensiv mot Eritrea. 
Kampen för sjävbestämmande 
har pågått i E ritrea i 24 år. 

Vilken är bakgrunden till denna 
Afrikas långvarigaste väpnade be
frielsekamp? Har Eritrea ett folk
rättsligt berättigande? Vilka är de 
internationella intressen som 
påverkat och påverkar konflikten? 
Varför tiger svenska massmedia 
om detta långa krig och dess 
konsekvenser för människor? 

För att belysa dessa frågor 
inbjuds till ett seminarium i 
Lunds stadsbibliotek lördagen den 
16 november kilO tilll7. Semi
nariet är öppet för alla, fri entre. 

Lars Bondestan1, Sveriges 
främste expert på Eritreafrågor, 
talar om befrielsekampen i Eri
trea, en ledande representatnt för 
befrielserörelsen EPLF beskriver 
den aktuella utvecklingen och 
framtidsperspektiven, den norske 
läkaren Per Nortvet visar en film 
från en resa i de befriade områ- · 
dena i september i år och andra 
läkare och biståndsarbetare med 

erfarenheter från Eritrea meuver
kar. 

För att även ge humanitär hjälp 
arrangeras på kvällen en soli
daritetsfest för Eritrea 1 

Folkets Hus med bl a eritreansk, 
musik och dans. Biljetter till 
denna fest kan fås på A RIM AN. 
Intäkterna från festen går oavkor
tade till Eritreas nödlidande folk 
via Eritrean Relief Association 
(ERA). Arrangörer är StödkoJJ. 
för Eritrea i Lund i samarbete 
med Eritreagruppen i Stockholrn. 

, ~., .... ' .... ~ '>l ~ 
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En del mellanskiktare är i alla fall 
marxister. 

lösa framtoning dyker upp som 
ett alternativ för en del människor . 

Medan B& T alltså på något vis 
tror att småborgerligheten plöts
ligt visar upp sig i mp:s skepnad 
tror vi att det snarare är delar av 
mellanskiktet som börjat röra på 
sig, tyvärr vissa delar som tidigare 
sökt sig till vpk. Å andra sidan 
hindrar det inte att även små
borgerlighet kan finna mp till
talande, beroende på att partiets 
uppfattning har många ytliga lik
heter med uppfattningar grundade 
på småborgerlig världsbild . 

forts från sid J 

Finn Hagberg 
Lars Svensson 

Kårvalet 
gerliga partierna och genom sin 
kritiska upprorslystnad också till 
vänster om (s). När SJ i våras 
meddelade att de tänkte för
sämra studeranderabatten mo
tionerade KR genast om att 
kåren skulle organisera en endags
bojkott mot SJ med demonstra
tion på centralstationen för att 
väcka opinion och visa vårt miss
nöje. Men den borgerliga majo
riteten på kåren valde en mer 
"städad" och hemlig form för 
sin protest - en vykortskam
panj till kommunikationsdepar
tementet som få såg något av. 

Utbildningspolitiskt har KR 
framförallt tagit upp näringslivets 
roll på högskolan och dess ökande 
inflytande som forskarbyn, upp
dragsforskning och skräddarsydda 
u~bildningslinjer (uppdragsutbild
rungen) representerar. 

Öppna AF-huset 
Vidare vill de på olika sätt öppna 
AF -huset för studenterna, för
vandla det till ett allaktivitets
hus, bredda musikutbudet på 
Sparta .och AF och släppa in 
andra an det styrande partiet 
(läs: FRIS) i Radio AF. 

Och sist men inte minst anser de 
att. kåren int~ bara bör ägna sig åt 
snavt defm1erade studentfrågor 
ut!!~. även . ta ställning i freds-, 
mi!Jo- och mterntionella solidari-

forts från sid l 

Politiker ... 
men i de flesta fall har det varn 
fastighetschefens Rune Linder 
som styrt honom, inte tvärtom. 
Linder är ju inte moderat utan 
högerman av den gamla stammen, 
som . han själv uttryckt det 
någon gång. 

Men den nya moderata ord
föranden Annika Annerby blir 
kanske inte lika lätt för Rune 
Linder att styra. Hon har dock 
visat på en del initiativ i beva
ringsfrågor, medan hon var ord
förande i byggnadsnämnden. Och 
man får väl hoppas att det inte 
bara var valfläsk eller blå dunster 
som så ofta från det hållet. 

Fege Per och buttre Sven 
Sossarna inger tyvärr fortfarande 
farhågor. Den snälle och lite 
fege Per Lundgren ersätts av 
den buttre Sten Norin, och han 
har väl inte visat någon större 
bevaringsiver. Med Margareta 
Teleman kvar i fastighetsnämnden 
finns det inte mycket hopp för 
stadens äldre bebyggelse. 

Varför ska man då bevara gamla 
mögiga hus? Ja, det är ju det 
man inte har gjort i Lund, de som 
är kvar är det nog mest av en 
händelse. Men när man bygger 
nytt idag blir det ofta i en skala 
och med material som inte har 
något att göra med det gamla 
gatunätets skala. Det finn s undan
tag, men frågan är om man vågar 
satsa på sådana. Det är en allt
för osäker chansning om man 
vill ge efterlevande en rättvisande 
bild av den historia som är 
stadens. 

Thomas Schlyter 

tetsfrågor. Nyligen lade de t ex 
fram en motion 
miljö- och internationella solidari
tetsfrågor. Nyligen lade de t ex 
fram en motion om att AF skulle 
sälja sina aktier i företag med till
verkning i Sydafrika. Den avslogs 
~ock eftersom majoriteten i AF 
mte anser att AF ska fatta några 
politiska beslut!!! 

Enkelt val 
Så för mig är valet enkelt . Efter
som jag anser att makten på 
studentkåren är något som väns
t~rn måste s~åss om, tänker jag 
r'?sta. Och mm ~öst och förhopp
nmg om framgang får Kulturra
dikalerna. Och så hoppas jag att 
mgen VB-läsande student ligger på 
sofflocket nästa vecka i eventuell 
besvikelse över att KHF inte stäl
ler upp. Valdeltagandet brukar 
vara mycket lågt , kring 20% så 
vlllje röst är betyd~lsefull. Alla 
medlemmar i Lunds studentkår 
har rösträtt. Är d u student och 
inte har fått valsedlar i brevlådan 
så fmns de i röstlokalen, dvs AFs 
entrehall. Där kan du RÖSTA 
MÅNDAG-ONSDAG 18-20 
N<;'VEMBER på följande tider: 
man 10-14, tisd 10-19, ons 
19-:-18. Ta med legitimation och 
giltig terminsräkning. Poströsta 
kan du göra fram till tisd den 
19 novemner kll2.00. 

Katinka Hart 
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Hårda tag 
De gamla arbetar;po rterna box· 
nin" oc::h brottning passar inte rik
tigt" in i dagens samhälle där det 
i stället ska vara judo, gympa och 
tjusiga tennisstjärnor, som tjänar 
massor av klöver. 

l helgen som gick hade lunda
borna chans att se världschten 
i brottning i Wor j cup för na
tionslag, men Spartas lilla sport
arena var bara halvbelagd med for
modligen mest sporten s egna ut
övare. Inte ens vänstern tycks ha 
några klassinstinkter kvar utan 
satt väl och degade framför TV :n 
och sag VM i gymnastik. 
Pa sa vis missade man Mulajevs 

fällebe n pa Frank Andersson, 
Kent Olle J o hanssans fräcka ka; t, 
ett sm idj ebälte omkopplat till om
vänt livtag, och kubanen J imenez
Veronos arbetsseger över den 
svara ryssen Umasjcv och and ra 
guldkorn under dagarna tva. 

Om nagon är intre;serad kan 
meddelas at t Sovjet vann över-

lägset 1 lagtävlmgen men att Sve
rige kom god tvåa och att Kuba 
har ett fint lag på gång. Och vill 
ni följ a brottning i fortsättning
en sa läs skånskan, för där har 
dom en duktig journalist och f.d. 
bro ttare i Gunnar Bengtsson, som 
verkligen kan sporten . 

Boxning 
Träffade för övrigt Peter Nilsson, 
svm sutt it för vpk i Lunds kom
munfullmäktige, häromdagen. 
Han tränar lundaungdomar i box
ning und er västra läktaren i id
rottshallen. Men det är svart att 
rekry tera ungdomar, säger han, 
och börjar man prata boxning 
men folk blir det gena;t snack 
om skaderisker. Men. menar 
Pidde, häslokantrollen inom spor
ten är rigorös och går man på en 
smäll sa blir drt att vila sig under 
manader. Annat är det inom da
gens bollsporter t. ex , där spelar
na halvt medvet slasa vacklar om-

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJND 

kring pa planerna utan att nagon 
säger if rån. 

ej , en rak vänster och en be
stämd tlygande mara är vad som 
behövs i en ond värld. 

Sporrred. 

Lundatös besöker 
Syninge 

Stig Nilsson, gillar f ilosofi och 
cykling. 

Vpk-Lunds expedition 
öppnar igen 
Vpk-Lunds styrelse har an
~tällt ombudsman Stig Nilsson 
4 timmar i veckan fram till 
itrsskiftet. Han kommer att 
finnas p ii exped itionen ons
dagar kl 13.30-17.30 från 
och med den 20 november 
(utom i vecka 48 då han i 
<; tället är dä.J på fredagen, 
den29/ ll) . 

styrelsen 

J ag har varit i Syninge (vpks 
kursgård ) på en kvinnapolitisk 
kurs . En mycket positiv upp
levelse. Trevliga människor och 
mycket intressanta föreläsningar 
och diskussioner. Vi böJjade mån
dagen med utvärdering av de 
olika kvinnapatrullernas verksam· 
het. Norrbottens kvinnapatrull 
hade gjort en stor insats med 
massor av appelltal med sång 
och sketcher. De hade fått d ispo
nera 21 000 kronor, dvs hela 
hela vpks partistöd från lands
tinget i Norrbotten. Vpk gick 
framåt i valet i Norrbotten! 

Under veckan följde flera spän
nande föreläsningar. G~n Hed
lund-Ruth , som forskar om k,yin
nor i kommunalpolitiken i Ore
bro. Yvonne Hirdman, som fors
kar i kvinnohistoria och som hade 
en intressant teori, som utgår 
från två dominerande principer 
i samhället. Dels att könen 
inte ska blandas, dels att det är 
mannens norm som råder. Under 
olika tider har olika delar av 
kvinnorörelsen protesterat mot 
antingen åtskillnadsprincipen eller 
mannens-norm-principen eller 
båda. Rene Frangeur, lärare på 
Bona folkhögskola, som föreläste 
om arbetarrörelsens kvinnapolitik 
och kvinnor i arbetarklassen. 

Vi hade också besök av aktions
gruppen för bildandet av ett 
nytt kvinnoparti. Där var VI 
rörande överens om att det var 
fel väg att gå. Visst ska vi kämpa 

för jämlikhet mellan könen men 
att göra det i ett eget parti skulle 
inte gagna kvinnorna. Snarare 
känns det som att ge upp. 

Kursen avslutade vi med att 
diskutera strategi för vpks fort
satta kvinnopolitik . Då dryftades 
många åsikter, bl a är det tyd
ligen så att en hel del kvinnor 
tycker att ett kvinnoförbund 
ska bildas inom vpk. Under
tecknad tycker inte att det 
skulle hjälpa vår sak - kanske 
förvärra den. Det är bättre att 
vi kämpar inom partiet med 
stöd av kvinnapolitiska utskott , 
kvinnapatruller och liknande. 

En sak som alla deltagare på 
kursen var överens om var att 
detta hade \ arit en utmärkt 
kurs och att den även skulle 
lämpa sig mycket bra för våra 
manliga partikamrater. 

Lulu A ndersen 

BLASORKESTERN. Lö-sö 16-17 
nov internat p å ldaröd. Avfärd 

från Clemensto rget lö k l 9. Ta 
med ALLA noterna! Ingen rep 
sö kväll. .. 
VPK IF. Träning p å Lerbacks
skolan lö 16/11 kl 16-18. 
KHF-LUND. Temamöte ters 21 
nov kl 19 p å vpk -lokalen. Bengt 
Olle Bengtsson inleder kring äm
net »GenmBnipL.Iatiom>, sed~n 
kaffe och diskussion. All a va l
k omna ! • 
ÖPPET HUS. p a 
lokal sö 24/11 kl 
prat , bi ldvisning 
vä lkomna! 

vpk :s parti-
18-20. Fik a, 
m.m . Alla 

Kompol 18/11 kl 19 .30 . p å 
p artilokalen . Dagens politiska 
fråga: beredning av budgetsam· 
manträdet,kfme. 
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