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Utskottet so-m 
bytte medlemmar 

Möte om 
utsläppen 
Till följd av namninsamlingarna 
mot de miljöfarliga utsläppen 
frånÅkeriund & Rallsing och Tetra 
Pak anordnar länsstyrelsen två 
offentliga möten eller hearings 
innan den fattar beslut om vill-

'-' • i'örra Veckobladet skrev Tora 
Friberg om den kraftiga "utrens
ningen" av gamla medlemmar i 
partiets centrala kvinnapolitiska ut
skott. Ett förslag från valbered
ningen förelåg som innebar att 
av nio kvinnor skulle hela sju inte 
omväljas (av vilka två dock fri
villigt avböjt omval) . Någon poli
tisk förklaring till detta drastiska 
ingrepp gavs inte, men partisek
reteraren Kenneth Kvist antydde 
att det fanns personliga motsätt
ningar i utskottet. 

Enligt andra rör det -sig ändå 
om en reaktion mot de kvinnor 
som stått i spetsen för partiets 
kvinnapolitiska arbete och som 
anklagas mer eller mindre öppet 
för borgerlig feminism eller åt
minstone för att inte tillräckli~ 
hårt ha drivit frågor som angar 
arbetarkvinnor. 

Är detta sanningen så borde 
partistyrelsen ta en öppen debatt 
i sakfrågan och inte manövrera 
genom att byta medlemmar i 
utskottet. Det kvinnapolitiska kli-

matet har kärvat till Sig under de 
senaste åren, och det verkar näs
tan som om det gamla manssam
hället håller på att slå tillbaka. 
En materiell grund för en sådan 
offensiv är den moderata ned
skärningen av den offentliga sek
torn och på det ideologiska planet 
får den näring av den postmoder
nistiska sexismen. 

Hur det blev 
I helgen valde partistyrelsen det 
kvinnapolitiska utskottet, varvid 
två av de fem som skulle petas 
ändå blev valda.- Men Karin 
Månsson, Katharina Lindahl och 
Ulla Thorvaldsson hamnade utan
för. Partistyrelsen var inte enig, 
många la ner sin röst och även de 
icke valda fick röster. Det verkar 
inte heller helt säkert att samtliga 
de som valdes kommer att accep
tera sina platser. 

Viola Claesson, scm blir ord
förande i utskottet, har inga tunga 
kvinnapolitiska meriter, utan får 
väl ses som partiledningens för-

koren för driften för de båda 
företagen. Experter från länssty
relsen, naturvårdverket, kommunen 

längda arm in i ett utskott som och landstinget kommer att vara 
är väldigt viktigt för partiet. där liksom politiker och repre-

sentanter för företagen . 
Kommentar Å&R har begärt att få öka sina 
Vi ber Karin Månsson, den av- utsläpp av kolväten till l 760 
gående ordföranden i kvinnopo- ~ ton/år. Därav är 100 ton toluen, 
litiska utskottet, ·om en kommen- som är ett mycket hälsovådligt 
tar: ämne. Naturvårdsverket vill minska 

.-:- _pet här !if en o~~stig historia, 
1 

utsläpp.en ~ 700. ton/år ~der 
darfor att kvmnopolitlska motsätt-

1 
en trearspenod. Foretaget slapper 

ningar döljs bakom personliga 1 Ofkså ut _ozon,__ och ~essutom 
smutskastningar. b~dr~ kolvateutlappen till. oz~n
VB: Vilken kritik framfördes mot bildrung som medverkar till for-
er? surning och skogsdöd. 
- Det var en mycket underlig _När det g.äller TetraP~k har 
kritik för den riktade sig nästan foretaget begart att få slappa ut 
uteslutande mot oss som perso- 700 ton kolV!lten ?m året. ~atur
ner. Det påstods att vi skulle ha v.årdsverket VIll romska .utslappen 
samarbetssvårigheter, något som vi till. 300 ton per år· De krmgboende 
själva förnekar. Och det gjordes kraver att utslappen av fr,eon, 
affär av att jag är "besvärlig". styren, ozon o_fh polr.eten ~p hor . .. 
Visst är jag både lynnig och tern-

1 
Av alla ko,Ivateutslappen 1 Malrno

peramentsfull. Men det är ju så · h~s lan star .. Å~R och Tet.raPak 
många andra också, inte minst . fo! 22 %. Manruskor~ oro for ut
många män, och det brukar inte 1 s!appen måste tas . pa .allvar. ~en 
läggas dem till last. Själv tycker 

1 
till syvende och s1dst ar det lans

jag att det såväl i politiken som i styr~lsen som besta~Il!er hur stora 
andra sammanhang ska finnas ut- u.~slapp som s~a ?llatas, så ~~ 
rymme för olika persomlighets- galler det att sa manga som moJ
typer. 1 ligt kommer. på mötena .• Ställ upp! 

Det viktiga är att man gör ett De~ gäller vvar luft och var hälsa. 
~ra jobb. Och konstigt nog har T1d och plats fo~ motena: 
mgen haft något att invända mot Åkerlund & Rausmg: torsdagen ~en 
våra kunskaper ocJ;l vår kompe- 12 december kl 18.00 på fore-
tens. taget. 
VB: Hur ser du på det som hänt? TetraPak: tisdagen den 17 decem-
- Jag vill hävda att det bakom ' ber kl 18.00 , även det på före
den personliga kritiken döljer sig : taget. 
politiska motsättningar, alltså olika 
synsätt på framför allt kvinna
politiken. Det framgick klart av 
debatten, där några uttryckte för
hoppningen att kvinnokampen ska 
bli mer klasskampsinriktad - vad 
de nu egentligen menar med det. 1·------------

Jag vet att många män är provo-
cerade av kvinnokampen. Jag kan 
förstå deras rädsla och irritation. 
Men jag kan inte förstå att kvinna
politiskt aktiva och medvetna män
niskor in te inser vilken politisk 
betydelse kvinnokampen faktiskt 
har. 

Det har skett stora förändringar 
i samhället under senare år när 

·det gäller kvinnors livsmönster. 
Några talar om "den tysta revo
lutionen". Denna revolution kom-

mer att få vittgående konsekvenser 
både för arbetsliv och socialt liv. 
Av den anledningen borde kvinno
kampen vara en förstrangsfråga för 
vpk. Men just nu vet jag inte hur 
partiet ser på frågan. 
VB: Ska du lägga av med kvinno
kampen nu? 
-Tvärtom ~ nu måste vi kämpa 
hårdare än någonsin, slutar Karin 
Månsson. 



Kulturmejeriet 
Det var ju bra att kulturmejerister
na äntligen fick sina pengar och 
därför ska vi inte på traditionellt 
kommunistiskt maner gnälla på 
den kapitalistiska välgörenheten, 
som ju i själva verket bygger på 
skattepengar, som räddats undan i 
en stiftelse och som egen tJigen 
borde ha delats ut av arbetare och 
tjänstemän på Gambro och an
dra av Crafoords företag . Men 
som spelreglerna n11 är får man er
känna att tjejerna i stiftelsen gjort 
ett bra val. Dom kan ju inte rå 
för att det fmns en massa pengar i 
släkten. 

Vad man kan undra över är 
varför Frennstedt(fp) behövoe 
vän ta till sista sekunden ,när ung
domsmassorna redan böljat upp
träda kraftfullt på kommunfull
mäktiges åhörarläktare, innan han 
avslöjade sina och Gun Hellsviks 
(m) rent personliga kontakter 
med de blivande donatorerna, och 
varför han inte kunda avslöja 
namnet på stiftelsen så att full
mäktige i stället var tvungen att 
ajournera frågan ett par dagar 
framåt. Den 'sympatiske· Frenn
stedt ', som Stig Nilsson(vpk) kal
Jade honom, har antingen ett säll
synt sinne för dramatik eller har 
han en räv bakom örat (kanske· 
både- och) . 

Crafoordstiftelsen ville ge det 
minimum som krävdes för att ro 
hem företaget och de borgerliga 
var tvungna att upprätthålla ske
net av att kommunen absolut inte 
kunde punga ut meci mer än 11,5 
miljoner. Mellanskillnaden hoppas 
den rika Jundakommunen kunna 
få från andra fonder. Egentligen 
är detta en smula omoraliskt. Det 
fmns massor av fattiga kommuner 
i Skåne och Sverige som verkligen 
kunde behöva få gratispengar och 
som nu kanske missar en chans. 
Lund har blomstrande multinatio
nella företag, ett stot t lasarett och 
ett universitet och borde därför 
kunna stå på egna ben. 

En liten poäng är att just 
Frennstedt är den som brukar 
stödja vpk i debatterna när det 
talas om att låna mer till kom
munen. Han menar att det finns 
utrymme för det. Eftersom Frenn
stedt är expert så får man väl tro 
honom. Kulturmejeriet är i första 
hand en kapitalinvestering, efter
som ungdomarna är beredda att 
göra så mycket själva. Därför har 
det hela tiden egentligen handlat 
om räntekostnader på ett lån. De 
borde Lund ha kunnat klara själv! 

Men, trots allt, visar fallet 
KULTURMEJERIET, att politi
kerna i Lund är påverkbara även 
mellan valen. Vpk och Mp har 
hela tiden stött ungdomarna. Gun 
Hellsvik och Claes Göran Jönsson 
har fått föra en hård kamp inom 
sina partier för en mer positiv syn, 
folkpartiet har vacklat men visade 
sig till slut ha en joker i sina led. 
Slutet gott, God fortsättr.ing! 

& 

I det moderata Lund 
För några månader sedan besök
tes Skåne av en stockholms
politiker som, sur över sitt partis 
relativt dåliga valresultat, prokla
merade att här i Skåne skulle 
man kunna visa landet hur en 
konsekvent moderat politik skulle 
se ut. 

Detta rinner upp i mitt med
vetande när jag nu sitter och 
summerar den gångna veckans 
lundapolitik. Inte så att jag tror 
att Gun Hellsvik leder sin ·parti
trojka enligt en långsiktig plan, 
oh nej, men kanske är livet i 
Lund nu exempel på hur det 
kan gå till i ett moderat Sverige. 

I så fall borde Rosornas krig 
förblekna i jämförelse med den 
motsättning som kom i dagen 
mellan borgerliga politiker och 
storfmansen i Kulturmejerifrågan. 
När nu Kulturmejeriet kom att 
förverkligas tack vare Crafoord
stiftelsens donation försökte ju 
sam tli~a partier se det som en 
framgang och en seger. T Q m 
centern, vars f d kommunalråd 
så öppet hånat mejeristemas 
chanser, försökte nu förklara att 
det var tack vare deras bord-

·läggningsyrkande som Kulturme
jeriet gick igenom. Fps Tomas 
Frennstedt var väl skickligast 
i att vinna poäng i en sak som 
hans parti skött så ljum t . så 
länge. 

Men Crafoordsystrarna verkade 
inte ha litat så mycket på poli
tiker. Intressant att notera är att 
de villkor som en donation 
alltid förbinds med , denna gång 
inte riktade sig mot mejeristema 
och hur huset · skulle drivas 
utan mycket hårt garderade sig 
mot att kommunen skulle fort
sätta att fiffla. Man krävde full 
kommulnal kostnadstäckning och 
att bygget skulle vara klart nästa 
år. Pang! Hårdare än så kunde 
inte Lennart Ryde få reda på 
att han trots alla år i kommunen 
fortfarande räknas till underbe
fålen när det kommer till kritan. 

Tomas Frennstedts roll som 
Hermes är ju i det stora taget 
god och ska inte klandras men 
Veckobladet som gillar att gräva 
i dyn kan inte låta bli att spaku
lera i hur mycket av hans hem
lighetsmakeri som berodde på 
donatom och hur mycket som 

Mer gas i Lund 

Vpk har fått en ny ledamot 
i Energiverkets styrelse som 
heter Lars Bengtsson. Det är 
en bitsk och rättrådig herre 
som säkert kommer att låta 
höra av sig. Här har vi ett 
exempel på hans stil (obs 
medkänslan för hundar) i ett 
yttrande över ett yttrande 
om en motion angående för
surning och skogsdöd som vpk 
lagt. 

»Alla åtgärder som syftar till att 
minska och på sik t stoppa försur
ning av luft, mark och vatten mås
te befrämjas. Vi har knappast råd 
att tveka. Runt om oss dör naturen. 
I Europas storstäder lägger sig hun
darna ner och dör på gatorna, 
Skadoma på människan är oöver
blickbara. 

En offentlig energiproducent har 
alldeles särskilda förpliktelser att 
värna om människa och natur. 

Det yttrande till motionen som 
förvaltningschefen föreslår är i det
ta perspektiv för defensivt. Att i 
huvudsak hänvisa till den oljere
duktionsplan som antogs i juni 
1982 är otillfredsställande. Upp
täckten och diskussionen om för
surningen påverkan på naturen 
och framför allt skogsdöden har 
framkommit efter denna tidpunkt. 
Följande förslag till åtgärder är 
mer framåtsyftande: 
-Lunds energiverk bör ofördröjli
gen uppta förhandlingar med AB 
Sydgas om inköp av större 
titeter gas än vad nuvarande 
ve ransavtal medger. 
-eftersom naturgas är ur ekono
misk och miljömässig synpunkt 
överlägsen kol och olja, bör 
gasen ersätta kol och olja vid ko 
munens energianläggningar. 
-inom en femårsperiod bör ÅKV 
helt tagas ur drift eller om detta 
är tekniskt möjligt konverteras till 
naturgasdrift. 
-nuvarande avtal med SYSA V · 
inom en femårsperiod sägas upp 
Kommunen bör ofördröjligen pla
nera för en avancerad sopavskilj
ning, där endast avfall som inte kan 
tillvaratas på annat sätt och som 
inte bedöms miljöfarligt bör för
brännas. 
-Lunds energiverk inrättar två .hel
tidstjänster som energirådgivare. 

berodde på eget noje av strål
kstarljus. Crafoordstiftelsen tycks 
i varje fall i efterhand mena 
att man inte alls var hemlig 
utan att man länge funderat 
över en donation till Kultur
mejeriet. Om det är så bör Tomas 
Frennstedt sitta lite pyrt till 
nu genom att ha förvandlat en 
seriös donation till ett jultomte
spektakel. Man kan också tänka 
sig att våra kommunalråd som 
inte visste något i förväg kan 
känna sig lite förbigångna. I 
synnerhet Ebba Lyttkens som ge
nom Frennstedts agerande inlett 
si karriär på ett tämligen slätt 
sätt. 

Nå, Kulturmejeriet kommer att 
byggas och nu är väl tillfället 
att dra ett streck över det gam!.: 
och alla, motståndare som an-'--" 
hängare koan snart promenera 
ner till stadsparken, se en film, 
träffa folk, dra ett riff på gitarren 
och komma loss. 

Men ändå, i moderaternas Sveri-
ge måste t o m storfinansen-rycka 
politikerna i örat och lära dem'-" 
regera. 

Ib Sylvester 

Möss på 
partilokalen 

Lokal hantering av djurkadaver. Urk! 

Man har hittat små söta möss 
på vpks partilokal på Bredgatan. 
Tyvärr arbetar starka krafter på att 
försöka utrota de oskyldiga varel
serna som inför den kalla vintern 
sökt skydd i kommunisternas hög
kvarter. 

De ymni~;t förekommande repor
tagen i pressen kring köttkvarnarna 
för avlidna djur visar att kapitalet 
inte skyr några ansträngningar när 
det gäller att ta vara på resterna 
av djurhanteringen. 
Stoppa djurdöden! Det börjar 

med en mus och slutar med en 
människa. 

Mjau 



Juristjouren 

.<• 

ERKÄNN INGENTING. 

När Juristjouren startade 1978 var 
verksamheten i sig någonting som 
skapade debatt: Juristjouren tog 
avstånd från juristkårens traditio
nella konservatism. Man förneka
,J e att det skulle finnas behov av 

t,;ot särskilt juridiskt språk. Det 
nns ett speciellt språk men detta 

fjärmar juristen från klienten och 
ökar osäkerheten istället för att 
minska den. 

Ett av Juristjourens främsta 
mål var "motverka de sociala skill
nader som finns i vårt samhälle". 
Det skulle man göra genom att 
hjälpa människor att ta tillvara 
sina rättigheter gentemot "myn
digheter och privata makthavare". 
I detta låg dessutom en dold an
klagelse mot den allmänna rätts
hjälpen: att den inte räckte till, 
att det fortfarande fanns männi
skor som av ekonomiska eller 
sociala skäl inte kunde eller ville 
söka hjälp hos traditionell juridisk 
expertis. Juristjouren fick redan 
från början många klienter och se
nare undersökningar visade att 
den allmänna rättshjälpen var 
mycket otillräcklig. Den har sede
mera urholkats ytterligare ... 

Men nu är det 1985 och Jurist
jouren har, liksom många andra 
alternativa verksamheter, hanmat 
i bakvattnet. Debatten har tystnat 

och det blir allt svårare att nå ut i 
massmedia. Men Juristjouren 
finns kvar! Det sociala engage
manget består, även om den 
formella målsättningen ändrats 
något. 

Nu· vill vi via Veckobladet 
sprida information om vår existens 
och vi hoppas att informationen 
skall sprida sig som ringar på vatt
net, i bostadsområden, på ar
betsplatser, bland vänner o s v. 

Vi som driver Juristjouren har 
minst ett års juridiska studier ba
kom oss. Vi arbetar i grupp med de 
problem vi får hand om; detta för 
att kwnna ge så korrekta råd som 
möjligt. Om vi trots allt inte är 
riktigt säkra kan vi konsultera lär
are på juridiska institutionen. Vi 
åtar oss nästan allt . Du kan fråga 
oss om du har trassel med arbets
givaren, kommunen, poliSen, om 
du vill ha förklaringar eller för
tydligande eller bara undrar vad 
som händer om ... Dock hjälper 
vi inte till med skatteplanering 
eller penningplaceringar! 

Vår rådgivning är helt kost
nadsfri . 

Vi finns på Östra Vallg 9, tel 
046-14 91 91, måndagar, ons
dagar och torsdagarkl1800-1930. 
Välkomna! 

Hurra för vpk 

Att det inte alltid stått rätt till 
i lundapatitiken har man ju ofta 
märkt och det var därför en be
frielse när vpk kom in i kommun
fullmäktige och började visa' på 
missförhållandena. Tack vare våra 
duktiga kamrater i fullmäktige 
har mycket gjorts sedan dess. 

För en annan vanlig fiar det 
dock varit svårt att följa med i 
turerna och trots Veckobladet 
får man bara en sned bild via den 
borgerliga pressen. Jag tycker också 
att vpk har mattats lite de sista 
åren med att gå ut och nå män
niskorna. Därför hälsar jag med 
glädje beskedet att vi ska få en 
ny ombudskvinna. Låt partilokalen 
bli lika levande som förr! 

PM Hansen 

Vart är vi på väg? 

Om referaten från förspelet till va
let av kvinnapolitiskt · utskott och 
från partistyrelsens möte förra hel
gen är riktiga kan jag dra några 
slutsatser: 
- VU och valberedningen strun
tar i elementär praxis: t ex att råd
fråga sittande utskott och dess 
ordförande. Den kritik som man för 
fram har aldrig yppats för berörda. 
- Om en VU-ledamot kommer på 
kant med en partikamrat kan denne 
se sig om efter andra uppdrag i 
partiet. 
(V ar för kvinnapolitiska utskottet 
och kanske därmed hela det goda 
kvinnopolitiska· arbete som utskot
tet byggt upp ska offras, därför 
Viola C av någon konstig anled
ning kommit på kant med Karin 
Månsson, kan jag inte förstå. Om 
Detta är så viktigt för Kvinnokam
pen bör väl snarast Viola C spar
kas.). 
- Det behövs inga särskilda in sik
ter i kvinnokamp och kvinnofrå
gor för att sitta i det kvinnapo
litiska utskottet . 
- En välkänd riksdagsman tycker 
att det är avskyvärt att hundra
tals kvinnor o&. män i partiet pro
testerar mot behandlingen och gett 
sitt stöd till det sittande kvinnapo
litiska utskottet och vill vidta 
disciplinära åtgärder mot dessa. 
Den enda sådan åtgärd jag kärrner 
till är uteslutning .. 
- De allt mer egendomliga för
klaringarna och undanflykterna 
har lyst i ögonen och har bara 
understrukit att det handlar om 
olika synsätt på hur kvinnokamp 
ska bedrivas. Kanske vill man att 
tjejerna i partiet hellre ska · fung
era som i vissa andra kvinnoför
bund: koka kaffe åt killarna och 
snällt och lydigt ställe in sig i ledet. 

Man kan bara hoppas att det nu
varande verkställande utskottet lik
som partistyrelsen · inte är repre
sentativt för partiet i sin helhet. Då 
är läget för partiet ytterst allvar
ligt. 

Upprörd medlem 

Valet till socialnämnden 
Margareta Herslow och Anders 
Sannerstedt blev inte valda till 
socialnämnden. Som VB skriver bl 
a på grund av att Anders redan 
har ett tungt landstingsupp drag. 

Min- reaktion: Varför är det 
Anders som är intressant, varför 
inte Margareta? Margareta var be
redd att ta på sig .~tt uppdrag 
som ordinarie ledamot i en av 
de tyngsta nämnderna. Ska vi 
inte stötta kvinnor som övervin
ner sin osäkerhet och rädsla och 
som ställer upp på krävande upp
drag? Det är tydligen viktigare 
att förhindra att en man får ett 
uppdrag än att se till att en kvinna 
får ett. 

Kajsa 

KHFs kommentar 
KHFs kommentar till de posi
tiva inslagen i årets kårval -
Kulturradikalernas och Socialde
mokraternas framgåmgar - in
stämmer jag helt i. Men att det 
skulle vara enbart negativt att 
"ett renodlat pilsnerparti, OiDen
tifierbara studenter' fått fotfäste 
i Lund", det håller jag inte med 
om. Nog är det positivt med 
splittring i de borgerliga leden. 
Högern kan gärna få föröka sig 
genom delning i stället för till 
antalet. Och att det stockkon
servativa och intill gråhet väl
etablerade FRIS väcker opposi
tion även bland icke-vänsterstu
denter är väl inget att beklaga. 
Tvärtom · rymmer varje reaktion 
mot det etablerade möjligheter 
till verklig radikalism ·- om än 
aldrig så små. Inte minst gäller 
detta inom studentrörelsen där 
saker och ting Iörändras snabbt 
och uppfattningarna ofta rymmer 
flera utvecklingsmöjligheter. Då 
är det olyckligt att döma ut allt 
som inte är uttalat vänster. 
Utbildningspartiet, som ställde 
upp i 1983 och 1984 års val är ett 
lokalt exempel på ett kårparti, 
som rymde såväl vanster- som 
högertendenser av varierande 
styrka under olika tider. Ett 
mindre lokalt men i detta sam
manhang mer relevant exempel 
är det s k Missnöjespartiet En
voys - asså ·• liksom - vettu - va! 
som ställt upp i valet till Stock
holms Universitets studentkår 
sedan några år tillbaka. Ursprung
ligen ett parti med enbart stu
dentikosa krav som "inför aka
demisk kvart i tunnelbanan" 
på programmet. Ett par års sam
regerande med FRIS mots
svangheter fick dock missnöjet 
att ändra riktning. Varpå högern 
i somras, för första gången sedan 
1968 tvingades lämna kårstyret 
för en koalition för vilken en 
KHF-tjej sitter ordförande och för 
övrigt både Envoys, socialdemo
krater, kårcenter och det s k 
naturvetenskapliga kårpartiet, 
ingår .. 

Med detta inte sagt att ODS 
är ett radikalt vänsterparti. Bara 
att man inte ska· kasta ut barnet 
med badvattnnet. Varje försvag
ning av det etablerade (läs: 
FRIS!) är åtminstone inte nega
tivt. Vi har inte en chans -
vi måste ta den. 

Katinka Hart 
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Vilhelm 
Ekelund
loppet 

Vi vill påminna om Vpk IF:s och 
VB: s julaftonslopp som går mellan 
Eslöv och Lund. Start blir strax 
efter soluppgången från Eslövs 
järnvägsstation. Lämpligt är att ta 
pågatåg 8.45 från Lund så att 
äventyret kan börja prick 9. Man 
kan gå, cykla eller springa, ja 
kanske rentav skida om vädret 
fortsätter i den här stilen. Annars 
är väl packad snö ett fint underlag 
även för löpare. 

Vandringssektionen brukar ha 
med sig starkvaror, så vill man ha 
kul är gåendet nog det bästa färd
sättet. Eventuellt kommer en 
kortare sträcka ordnas mellan 
Stångby och Lundagård, som ju 
är loppets målområde. Föranmä
lan ej nödvändig. Förfrågningar 
hos Finn Hagberg tell2 90 98. 

Och nu en Ekelundtanke: "Jag 
såg att jag intet har att säga som 
är i stånd att förlösa mig själfeller 
andra. Hvad återstår? En god klar 
observation på hvad som är godt 
och klart. H vem vet om icke detta 
med tiden kunde blifva till en ut
sikt. Och ur det klara medvetan
det om sin egen överflödighet 
födes frid, fllosofi." 

Sportred. 

Postadress. 

ENENDASTOR 
FAMILJ 

Det var med värme i bröste t 
jag lämnade fullmäktiges långa 
budgetmöte. 

Jag tänker på den mjuka till
talstonen som vpk-arna tycks ha 
gått in för att tillämpa under den
na valperiod. Visst kunde det vara 
hårda tag i debatterna, fattas ba
ra annat. Men hur mjukt och 
mänskligt blev inte helhetsintryc
ket genom den förtroliga använd
ningen av förnamn. "Ebba" och 
"Gun", "Lars" och "Benny", nog 
är det en viktig markering av att 
man alla i grund och botten till
hör samma familj, den stora fa
miljen som strävar efter att gö
ra vårt Lund så trivsamt som möj
ligt för alla dess invånare. 

När "Erik" (Rasmusson) och 
"Stig" (Nilsson) föll i varandras 
armar (ja bildligt förstås) fanns 
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det faktiskt de som snyftade av 
rörelse uppe på läktaren. 

Äntligen har vpk kommit in 
från kylan, tycks det mig. Det 
visas ju också av att partiet nu
mera -ska få en post som opposi~ 
tionsråd. Visserligen bara 16/40 
av en full tjänst än så länge, men 
det kan snart nog bli mer, sånt har 
man sett i andra kommuner. Det 
hedrar vpk att inan inte hållit fast 

1 vid den tidigare, sterila opposi
tionslinjen när det gäller opposi- 1 
tiansrådstjänster. 1 

Nu gäller det att kräva ett eget 1 

arbetsrum i närheten av de andra 
politikerna. Det skulle stärka den \ 
konstruktiva gemenskapen. 

Gustaf 

VB-redaktionen har möte 
måndag den 17.12 kl19.30 
hos Karin Blom, Erik Dahl
bergsgatan 3 B. 

In i sin kammare kamraten syntes gå 
dörren slöts med bom och lås 
vi smög på tå - svår politik gunås 
med papper hörs hon prassla 
i läggar tycks hon slå 
förbereder helt visst en motion ett tal kanske två 
en gång Vpk alltid V pk 
förbi dörren smyger vi tyst då och då 
av doften märks: Ack, sit t ljus hon bränner i ändar två 
Långt senare träder kamraten ut så glatt 
vi redan länge slutat med vårt stim 
hon kommer med paket i lack 
och skrivit vers har hon på rim 

I VBs jubileumsnummer skrev vi 
om VB och vpk Lund som ide
givare. Här är ett färskt· exempel 
från Skara och f d lunda-vpk
aren Erik Westlin. 

Karin Lentz 

Från annonsavdelningen 

Det har blivit vanligt på sistone 
att på betald annonsplats sätta in 
lite längre, personligt hållna texter. 
Det ger pengar till Veckobladet 
och saknar inte läsvärde . · 

Förgäves har vi på annonsav
delningen försökt få företagsam
heten i Lund att satsa på annon
sering och därför står nu vårt 
hopp till personliga initiativ av 
ovan nämnda slag. Tänk efter, 
har du inte en katt där hemma l 
som du skulle vilja se avporträtter
ad i VB'! Känner du inte någon du 
skulle vilja uppvakta genom att 
beskriva hans eller hennes för
träffliga egenskaper? Säkert kän
ner du något barn som skulle be
höva lite uppmärksamhet? Allt 
går att förverkliga på betald an
nonsplats! Det kostar bara l kro
na millimetern. 

-Red 

POSTTIDNING 

Betald annons 

ETT TILLSKOTT TILL 
KVINNOKAMPEN 

Egentligen ville hon vara med oc' 
försvara kvinnorna på partistyret'
sen i helgen. Men i stället fick hon 
bedriva sin egen kvinnokamp på 
BB i Lund. Och kl 0048 på fre
dagsmorgonen den 29 november 
1985 födde Tora sin andra dot
ter och sitt tredje barn. Barnmor 
skan hade tidigare efter att no< 
samt känt och lyssnat förutspått-" 
ett livligt barn. Månne ett uppkäf
tigt barrikadbarn? För övrigt är 
pappan trött efter pärsen, Jesper 
och Stina lyckliga och uppspelta. 
Namn virvlar runt i luften. Tanta
namn, omöjliga poppisnamn, tas
kiga · associationer, för vanligt, för 
långt, för kort, går inte till efter
namnet. Inför hemkomsten har 
jag fixat vagga, skötbord m m. 
Men s{ijälsäng -saknas, kära VB
läsare. 

Bengt 

FACKELTAG FÖR FRED t 
12.12. Avmarsch frän Clemens~ 
torget kl 18.00. 

V pk IF :träning på Lerbäcksskolan 
lö 7/12 kl16-18. Nya innomhus
fotbollsspelare är som vanligt väl- . 
komna. 
BLÅSORKESTERN . Sö 8.12 kl }:_'"----" 
Viktig rep inför julfesten den 
den 20.12. Koml To 12.12 kl 18 
prick fredsspelning v id Gleerups 
hörna. 
OFFENTLIG HEARING om ut
släppen frän A&R to 12.12 kl 
18. Se artikel i detta VB. 

KOMPOL mil 9.12 kl 19.30: 
beredning av fullmäktige, kom
munstyrelse mm. 

~ICKOBlADET l 
Redaktion för detta nummer: Mår
ten Dum!r, Finn Hagberg och Lars 
Svensson. 
Kontaktredaktör för nästa VB är 
Lars nilsson, tel 14 96 14. 

Hemma
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