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.Begripligt resmål 
i vinets tecken 
Socialnämndens presidium och 
förvaltningens chefstjänstemän 
ska resa till Nevers i Frankrike på 
studieresa. 
Länge hade man svårt att motive
ra varför. Men nu heter det att 
gruppen bl. a. ska studera vad 
fransmännen gör för att få bukt 
med vinalkoholism en .. 
-Fullständigt obegripligt, säger 
Veckobladets franske korrespon
dent 
- Värdarna i Nevers kommer väl 
inte att ta illa upp Men vad som 
intresserar fransmännen är inte 
hur mycket vin folk dricker. Den 
stora frågan i alkoholpolitiken är 
istället regeringens försök att få 
fransmännen att dricka lite 
mindre innan de ger sig ut i tra
fiken: 30 människor dör varje 
dag _på de franska vägarna. 

Ar det någon sorts starkvaror 
som har diskuterats, är det i varje 
fall inte vindrickandet. Utan det 
faktum att ungdomar böljar gå 
över från vin till whisky. Det 
oroar inte minst vinhandlarna. 

Inställningen till alkoholism ~r 

fundamentalt annorlunda Il'raruc
rike De medicinska aspekterna är 
naturligtvis de samma, det är ju 
lika skadligt var man än bor. Men 
i Sverige kan man inte dofta sprit 
på jobbet utan att det får konsek
venser. 

I Frankrike är det däremot 
fullständigt normalt att dofta 
sprit. Man betraktas inte som 
alkoholist i Frankrike så länge 
man kan sköta jobbet Alkoholist 
är man först när man förlorat fa
miljen i skilsmässa, fått sparken 
och hamnat på gatan. 

Och till de utslagna clocharder
na är inställningen snarast att de 
valt att leva utanför samhället. 

Att åka till Nevers för att stu
dera vad samhället gör mot vin
alkoholismen verkar fullständigt 
meningslöst ja löjligt. säger 
Veckobladet man i Frankrike. 

Är det löjligt? Eller är det rent 
av en sådan alkoholpolitik som 
borgarna och socialdemokraterna 
anser vara intressant för Lund? 

Eller rör det sig trots allt om 
en nöjesresa? 

Personalen missnöjd 
med. l( j ellin 

. . . sades rent ut så tolkades deras 
Partie_rna 1 Lund har haft sväjt att a11erande som krav på utlysning av 
ena s1g om vem som skall fa den t] ansten och som misstroende mot 
nyinrättade tjänsten söm chef för Kjellin. 
kommunens informationsverk- Under sommarmånaderna har 
samhet han i praktiken funaerat som 

Turistchefen Bo Kjellin har till informationsbyråns ~hef och 
mångas fasa varit de borgerliga högste arbetsledare. 
partiernas huvudkandidat Mode- Det har varit en klargörande 
raterna har drivit linjen att direkt period Arbetsledningen har inte 
befordra partibrodern Kjellin till fungerat och missnöjet hos perso-
chef utan att tjänsten utannonse- nalen har varit mycket stort Man 
rades. De inser säkert att han har haft krismöte där man inom 
kanppast har någon chans om han personalgruppen diskuterat hur 
får kvalificerade konkurrenter. situationen skulle kunna förbätt-

Det såg länge ut som om ras. Man har uppvaktat Kjellin 
centern och folkpartiet skulle och presenterat sitt missnöje. Nu 
följa samma linje och därmed har också kanslichefen Åke Lind-
hade frågan varit klar. blad fått brev från den eniga per-

Oppositionen har krävt utan- sonalen med krav om förbätt -
nonsering i vanlig ordning. ringar och om att tjänsten som 

Men VId kommunfullmäktiges mformationschef i Lunds 
sammanträde i juni hade folk- Kommun utannonseras . Underför-
partiet tänkt om. Ärendet åter- stått att Bo Kjellin är olämplig 
remitterades och Fp hade ett för- Samma krav kommer att ställas 
slag till något annorlunda orga- tillledande politiker den närmaste 
nisation och även om det inte tiden. 
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Lundapolitiker nöjda 
Liberala centermoderaterna har 
fått ny partiordförande o.ch. 
alerta som vanligt, vänder vi oss 
till partiets lokala företrädare för 
att höra hur de ser på valet av 
Karl Buldt 
- Va. det visste jag inte , säger 
Malte af Lundeman partiets 
gruppledare i hästuttagningsnämn
den, n'är vi når honom på-familje
godset. Jag tyckte vi bytte nyss. 
De -får väl gå det här också, vi är 
vana vid det mesta J asså han är 
introducerad vid Riddarhuset och 
brukar leka med tennsoldater 
Då är jag nöjd, skriv det redaktö
ren 
-Mycket glädjande säger partiets 
leading lady i Lund. Gun fran 
Dragarbrunn Kalle har san ut
strålning. I och för sig var skiftet 
inte eftersträvansvärt.-Cffe var sa 
trevlig i sina storrutiga byxor och 
han dansade som en gud men när 
han nu kände att krafterna liksom 
svek - han nådde väl inte alltid 
ända fram - så var det rätt att 
välja en yngre som orkar mer. 
Fast det är ju inte åldern det kom
mer an på, erfarenheten betyder 
en hel del också - Gösta hade ju 
en underbart brutal charm Men 
jag tror att Buldt har mycket att 
ge. 
-Så är han en duktig ideolog 
också, och det behöver vi verk
ligen Vårt partis övergripande 
mål är att hålla kommunalskatten 
nere, men vi har länge saknat en 
idemässig överbyggnad för det 
och nu ska det väl lyckas, säger 
Gun och återgår till budgetför
handlingarna. 

Den enda negativa rösten vi 
uppfattar kommer från M. Svens
son, som först inte ville uppge sitt 
namn. 
~.Kalla mig mannen på gatan, 
sager han , och vänder bort an sik
tet. Jag är löntagare med inkomst 
i mellanlägena har en Volvo 76 
och har faktiskt 2.3 barn. Vi bru
kar campa i Mellansverige på 
semestern och ser mest på Sport
speglen på TV - ja inte till över
drift förstås. Jag bryr mig inte så 
mycket om politik och sånt, jag är 
väl som folk är mest lite lagom 
Men nu såg jag på Aktuellt att den 
där spolingen säger att jag inte 
finns! Vad skajag ta mig till? 

Vi lämnade den stackars 
mannen åt sina existensiella prob
lem och vänder oss i stället till 
en politiker från Moderata Li
beralcentern som också bytt i 
och med valet av Syster Dyster. 
-För oss ute i landet betyder det 
en hel del att vår politik nu blir 
svårare att urskilja , vi har nämli-

gen inte så mycket att komma 
me~.: Inte minst gäller detta 
milJO(JOhtiken, där vi regelmäs
sigt viker oss för våra kQalitions
partner~ även om jag först brukar 
prata lite strunt för att hålla 
skenet uppe säger Hildur Badsjö 
till vår utsände. 

Vi hastar vidare till Moderna 
Centralliberalerna som ~ör dagen 
har . s m partiledare p a besök. 
- NeJ, det finns inget som går upp 
mot en ny man VId rodre_!, _kvit!!ar 

kommunalrådet Ebba Gron tor
tjust se vad Mästerbergeffekten 
har gjort för mig. Det har blivit 
som en nytändning i hela mitten
partiet om man säger så. Och här 
sitter jag i ett fint tjänsterum med 
god lön. det skulle vi aldrig kla
rat på egen hand Livet leker! 
Synpunkterna delas av Socialmo
dekraterna. -Visst hade den förre 
sina visioner men det blev bråkigt 
och tröttsamt i längden. Den nye 
har snygga gångkläder lär vara bra 
i fotboll och har inte så mycket 
ideer i huvudet och sånt passar ju 
vårt parti här i Lund. Det lugna 
framåtskridandet är vårt partis 
kännemärke - det viktigaste nu är 
att se till att det blir parkerings
platser för våra väljare när de ska 
handla på Domus säger Larry 
J önsson och plirar illmarigt. 

De enda som är illa ute är som 
vanligt Vänsterpartiet Extre
misterna. Vi träffar f. förrädaren 
Peterzon på Politbyrån på Bred
gatan där han sitter för sig själv 
och berättar minnen från -68. Nä 
vi har den gamle kvar, fan vet hu~ 
det gick till att han blev vald 
egentligen. Såvitt jag förstår sitter 
han mest och pimplar öl i en 
roddbåt i stockholmstrakten. 
Våra ledare blir så förbannat folk
kära också, och det här skall vara 
ett revolutionärt parti som vill 
störta samhället i grus och spill
ror! Jag tror uppriktigt sagt att 
det är dags för en utbrytning 
snart Var är nu blanketterna till 
brytningsmanifest? Att det aldrig 
ska vara nån jävla ordning i det 
här partiet! 



FLYKTINGPOLITIK 

Det har talats en hel del om flyk
tingar pa sistone. I inledningen 
till regeringens proposition om 
invandrings- och flyktingpoli
tiken står bl. a 
-att Sverige genom FN ska verka 
för att motverka o lösa konflikter. 
-att Sverige har en generös lag
stiftning pa det här området. 

Men hur är det i verkligheten? 
Vi kan ta den omstridda överens
kommelsen med Östtyskland som 
ett första exempel. 
Den innebär kortfattat att flyk
tin~ar som saknar visum inte ska 
få åka vidare till Sverige från Öst
tyskland, utan dom skickas till 
Västberlin instället 

Följden av detta blir för det 
första: 
-att trycket på Västberlin som 
nu far ta emot 20 000 flyktingar 
om äret. har ökat enormt. 
-och för det andra så har denna 
uppgörelse narare skapat inter
nationella konflikter ( t.ex. me
lan öst- och västtyskland i den här 
frågan) istället för att medverka 
till att dom blir lösta. 
-för det tredje så står det faktiskt 
i Genevekonventionen. som Sveri
ge har skrivit under att visum inte 
behövs för att politiska flyktingar 
ska kunna söka asyl. Detta inne
bär att regeringen bryter mot 
Genevekonventionen samtidigt 
som man skryter om sin "förfräff
liga" flyktingpolitik. 

Dessutom lägger man över hela 
ansvaret på DDR när det gäller 
att avgöra om en person ska få 
åka vidare till Sverige eller skickas 
till Väst-Berlin i stället 

Nu ett annat exempel. 
Det handlar om politiska flyk
tingar som definitivt inte om
fattas av någon generös lagstift
ning. Det gäller framförallt 5 :e 
paragrafen i utlänningslagen. Där 
står det bl a. att den som har flytt 
från en krigsskådeplats inte ska 
avvisas utan särskilda skäl. Men 
trots det har ingen palestinier 
fått stanna i Sverige med hän
visning till denna paragraf. Under 
förra året tom sept kom 506 
palestinier till Trelleborg Av 
dessa direktavvisades 274. dvs mer 
än hälften. Som jämförelse kan 
nämnas att bara 11 av 191 rumä
ner direktavvisades Att utlän
ningslagen , och i synnerhet dess 5 :e 
paragraf. inte tillämpas pa pale
stinier beror på att regeringen 
inte anser att Libanon är en krigs
skådeplats . . . Tio års oavbru
tet krig tycks ha gått regeringen 
spårlöst förbi. 
-Vi i KU kräver en korrekt till
lämpning av lagstiftningen! 

I lördags var det dag~- igen för 
den årliga metamorfosen. 
över en natt förvandlade sig 
Lund. På sommaren är ju den 
hä.r stan som ett stations
samhälle vid stambanan där 
korvkiosken stänger klockan 
åtta- en evakuerad ort. Men 
så plötsligt i lördags var det 
folk överallt: trängsel på 
Mårtenstorget, ständigt nya 
återseenden mellan människor 
vid Gleerups hörna, inte en 
stol att uppbringa på Ariman. 
Säsongen har börjat. 

Politikerproffs 
Har du läst nåt bra i sommar, till
frågas jag. Bra och bra, det vet 
jag inte, men Anders Isakssons 
biografi över Per Albin, del l, som 
utkom i fjor är faktiskt rätt rolig. 
Boken når formellt inte längre i 
historien än 1917. men boken vid
gar sig till en bred beskrivning av 
den svenska arbetarrörelsens 
bestämmande år. Jag läste under 
min uppväxt många biografier 
över arbetarrörelsens ledare. där 
det framgick att de alla var hel
gjutna ledargestalter som utan 
personliga sidoblickar verkade för 
Rörelsens enighet och framgång . 
s., trakigt tyckte jag att flera av 
de mera samtida ledare jag kom i 
närheten av uppvisade patagliga 
mänskliga drag : var snarstuckna. 
uppblåsta eller för den delen 
begivna på brännvin. Det har 
tagit sin tid att få fram alternativ 
till helgonlitteraturen. Men nu 
framstår t ex Per Albin och hans 
generation äntligen som män
niskor. Intrigerna och motsättning
arna inom vänstern pa 1910-talet 
verkar in te alltför olika de som 
kan iakttas i senare tider. Per Al
bin själv var tydligen närmast 
en yrkespolitiker med begränsade 
erfarenheter av normalt förvärvs
arbete. "en välklädd yngling, pas
sionerad kaffedrickare och stor
rökare av cigaretten Konsales". 
När en av de mer yviga ungsocia
listerna upprymt ropade "jag är 
en våldets man - gif mig en re
volver" smålog Per Albin och in-

riktade sig pä organisationens 
formalia, stadgar och arbets
former. Blott 19-årig ansågs han 
av Värner Ryden, själv pamp i 
partiet, hålla på att göra sig till 
diktator i Malmö Arbetarkommun. 
I socialdemokratiska ungdomsför
bundet gjorde han sig till på en 
gång ordförande, expeditör, 
redaktör för tidningen och chef 
för bok- och broschyrutgivningen! 
Självklart fick han en dödsfiende 
i Zäta Höglund, en hängiven re
volutionär från övre medelklassen 
med ett mer lättsinnigt förhållan
de till pengar och stadgar. 

Personligt och politiskt 
Den här biografm har i pressen 
uppmärksammats mest för att den 
tar upp Per Albins förhållande 
till kvirrnor, som verkar ha varit 
gott om än något oortodoxt. 
Gränsområdet mellan privatliv och 
politik är annars svårhanterligt för 
oss inom vänstern - borgarna har 
det ju lättare där - och det skör
das offer. ett citat av Wilhelm 
Reich. som kan vara värt att föra 
vidare: "Runt hela jorden, än un
der gynnsamma, än under svåra 
omständigheter kämpar män
niskor för en nydaning av det 
samhälleliga livet. De kämpar 
denna kamp icke blott under de 
svåraste samhälleliga och ekonom
iska betingelser. utan också till
bakahallna. förvirrade och hotade 
av den egna psykiska struk
turen som de har gemensamt med 
de människor som de bekämpar." 

Från grannstaden 
Det har sagts många elakheter om 
Malmö i den här spalten och fler 
lär det bli men jag erkänner efter 
ett besök på den nyss avslutade 
Malmöfestivalen att jag har under
skattat stans vitalitet. Innerstan 
var full av aktiviteter, massor av 
folk var i rörelse och det hela 
hade något av den framtoning 
som Vpk Lunds Höstfest syftade 
till men aldrig uppnådde. skill
naden var att i Malmö var det 
socialdemokraterna som startade 
festen, med rejält stöd från kom
munen. En ide i Per Albins anda 
får man säga. Att man har lyckats 
visas av att Malmös nya borger-

Tankar kring en filrn 
Filmen "Mitt liv som hund", som 
än en gång har kommit till Lund 
gör en glad till sinnes fast den på 
sätt och vis är ganska sorglig till 
sitt innehåll. Unge Glanzelius för
lorar både mor och hunden 
Sickan och misslyckas med det 
mesta som han företar sig. Men 
tröst fmns att hämta i det lilla 
småländska glasbrukssamhället. 
dit han kommer några sommar
månader. Människorna är envisa, 
halvtokiga och uppfinningsrika. 

En av dessa anonyma hjältar 
i filmen som håller spänningen 
vid liv. är en gammal odalsman 
som förvandlat sin lada till en 
experimentverkstad för rymdfart 
och där ortens barn på loftet 
tillåts sätta upp en boxningsring. 
Fantasin till makten med andra 
ord . 

Denna ådra av galenskap fö-

renad med uppfmnarlusta är nog 
inte så ovanlig bland nordbor, 
men har få möjligheter att komma 
till uttryck i dagens stadssamhälle. 
Det är egentligen bara på bygg
lekplatser man kan fmna barn 
som konstruerar märkliga ting av 
överblivna trästycken, därtill om
givna av fritt gående gäss och get
ter. 

I den allmänna besparingsiver 
som råder inom den offentliga 
sektorn är nu bygglekplatserna 
direkt hotade, det gäller framför
allt S:t Hans bygglekplats på Nor
ra Fäladen. Denna arma stadsdel 
som kanske också ska förlora sitt 
bad och bibliotek är pa väg att 
förvandlas till en betongöken 
igen! 

Den barn-. djur- och män
niskovänliga filmen "Mitt liv som 

liga reghn in te vågade dra in peng
arna, och nu är det redan en tradi
tion. I det avmätta Lund slutade 
det med att det bara blev Vpk's 
närmaste vänkrets som kom, men 
i Malmö var hämningar mindre. 
Frågan är dock om vi i Lund 
hade haft den nödvändiga avsak
naden av moralism - Malmöfes
tivalen bygger inte bara på kom
munen och föreningslivet utan 
också på en ohämmad kommer
sialism. Vad jag såg av program
met föreföll mycket otvunget, På 
Gustav Adolfs torg dansade en 
polsk barngrupp en folkdans från 
Krakow, varefter dess ledare, en 
man med en egendomlig plymför
sedd mössa, sjöng "Änglamark" i 
duett med kören, ett program 
som avslutades med att gruppens 
kvinnliga tonåringar gjorde lätt
gymnastik till en discolåt. Under 
tiden kunde publiken välja 
mellan att köpa sina Coke-burkar 
från Violetta Parra-föreningen 
eller Victor }ara-föreningen. "Kär 
och galen i Malmö" stod det på 
tröjorna som såldes. Nja. kanske 
inte riktigt, men heller inte helt 
oberörd. 

Lucifer 

hund" borde alla kommumilpo!A 
tiker tvingas att se så att dom9 
fattarnagot av livets mening. 

FH 



Den hemska kulturnatten 
~ 

Den 20 september, natten mellan lördag och söndag, upprepas 
det i fjor så lyckade arrangemanget Kultumatten. Till dem som 
glatt annamnat uppmaningen att delta hör Lunds Kommunistis
ka Blåsorkester. Och eftersom orkestern inte brukar sätta sitt 
ljus under skäppan, tänker man placera sig mitt på Stortorge~, 
i en tälthall som man sätter upp. 

Detta har gett projektet det sam
lade namnet "Tältmöte". Orkes
terns tält skall vara en mötesplats 
för olika kulturformer, men 
naturligtvis också för alla männi
skor som väntas ströva runt mel
lan de olika begivenheterna. 

Kulturskymning 
Årets kulturnatt börjar redan kl. 
19 . Många tycker nog som orkes
tern att det är i tidigaste laget för 
en natt, men man mjukstartar täl
tet med ett block som kallas 
"Kulturskymning". Huvudaktivi
teten blir en Bokbytarkväll, ett 
evenemang som med stor fram 
gång har ordnats i många städer 
men märkligt lite i Lund. Prin
cipen är enkel: man lämnar ett 
antal böcker (högst tio) och får 
ta lika många igen. Eftersom man 
själv vill ha bra och spännande 
böcker i utbyte förutsätts det att 
man också lämnar sådana ifrån 
sig 

Andra huvudnumret blir den 
professionella duon "Tut-Tut" 
från Stockholm, känd (?) från 
Höstfesten förra året, med den 
osannolika kombinationen 
sopransång och bastuba. Även de 
framför sitt nya lyriska-musika
liska program två gånger. 

Ytterligare lyrik planeras 
också, liksom ytterligare musik . 
Nytt soppkök 
Därtill kommer VIsnmgen av 
fasta och rörliga och mycket rör
liga bilder. Och därtill kommer 
den varma och doftande löksop
pan, som på franskt maner och 
enligt V pk Lunds sed ska serveras 
direkt ur stora grytan. Serveringen 
ger också förhoppningsvis de nöd
vändiga ekonomiska intäkterna. 

Kom till Kulturnatten den 20 
september! Delta i Tältmötet! Byt 
ut dina favoritböcker! Och ge 
gärna ett praktiskt handtag åt 
orkestern. Det är svårt att spela 
koncentrerat om man samtidigt 
skall röra i grytan. 

Melankolisk 
,frånvaro 

Någon Höstfest blir det inte i år. 
Inga grillade lamm och inga ut
brytarkungar. Inget luftslott och 
inget sakta strilande regn över 
de kastade nitlotterna. 
-Vi som har varit med ochjobbat 
med Höstfestema de senaste åren 
känner nog alla ett styng av sak
nad så här års när de första höst
stormarna sveper in över slätten, 
säger Lars Borgström höstfestve
teran. 
-Men vi kände att våra ideer tog 
slut. Antagligen skulle vi kunnat 
fortsätta att ordna fest efter fest , 
år efter år men det behövdes nya 
visioner, nya bärande ideer.När 
inga sådana anmälde sig så blev 
det ingen fest i år. 
-Enligt uppgift skall ett arttal 
organisationer på Väster (bl.a. 
Vpk) ordna en gemensam Områ
desfest den 20 september i Folk
parken. 

Visserligen utan tält , tivoli 
och utbrytarkungar men kanske 
är det början till något som är 
bättre förankrat i bostadsområ
det. 
-Och senare på kvällen/natten 
blir det kulturnatt i Lund. Så 
läget är inte alldeles mörkt. 

Allra först blir det dock ett 
program för de barn som till 
äventyrs är uppe så sent, troligen 
i form av en fantsirull barnkon
sert 

Ryska hemskheter 
Klockan tio inledds program
blocket "Den hemska natten" 
med att blåsorkestern framför 
Den hemska natten. Det är 
namnet på en novell av den ryske 
tjugotalsförfattaren Zostjenko, 
och det hela blir en uppläsning 
med beledsagande och understryc
kande musikaliska inslag. För att 
alla nattgäster ska kunna ta del av 
den, bisseras (upprepas, sätt.anm.) 
föreställningen senare på natten. 

l n för trafikdebatten
tänk på lantborna! 

Höstfestpionjär 
d "r! o~ 
Trumpetaren och storbandsledaren 
Thad Jones är död Många kom
mer säkert att minnas honom för 
det berömda trumpetsolot i April 
in Paris med Count Basies orkes
ter från mitten av femtitalet. 
Andra, och det är säkert fler, skall 
tänka tillbaka på honom som stor
bandsledare och arrangör. 

Men här i Lund kommer vi 
för alltid att förknippa namnet 
Thad Jones med det helt osanno
lika framträdande som hans 
Köpenhamnsbaserade storband 
Eclipse gjorde på den första Höst
festen 1980. I hällande regn. om
given av vatten. lera och en tapper 
skara åhörare spelade en av värl
dens främsta orkestrar på en liten 
utedansbana uppe på Sankt Hans 
Backar! 

Själv kommer jag då och då att 
plocka fram en gammal Monk
platta från 1959. Five Monk by 
Five, där Thad Jones spelar kor
nett . Särskilt fint i Straight No 
Ch ase r. V ar för jag är svag för det 
där komettspelet vet jag inte rik
tigt. Kanske har det att göra med 
det som Miles Davis menade, när 
han sa: "Jag hör hellre Thad Jones 
missa en ton än jag hör Freddie 
Hubbard spela tolv." 

LS 

I anledning av den stora de
batten om centrumtrafiken. 
kanske minnesgoda lundabor erin
rar sig att det minnsann inte är 
första gången, som en sådan dis
kussion förs. För 54 år sedan. till 
exempel, var det också stora mot
sättningar kring bil- och busstrafi
ken i Lilla Fiskaregatan. Argu
menten var märkvärdigt lika de i 
dagens debatt! Magistraten hade 
lagt ett förslag om att enkelrikta 
trafiken på såväl Klostergatan 
som Lilla Fiskaregatan. Man ansåg 
nämligen att den sistnämnda var 
alldeles för smal för dubbelriktad 
trafik. Detta satte liv i affärs
mälmen vid Fiskaregatan. Man 
fruktade minskad kommers, ja 
man ansåg rentav att det farms 
risk att förlora kunder till lant
handlama i Fjelie, Flädie och 
Bjärred! Köpmännen ville• istäl-

hit föra över den skrymmande 
busstrafiken till den betydligt 
bredare Klostergatan och behå.lla 
den dubbelriktade trafiken. Man 
framhöll också hur enkelrikt
ningar skulle göra det krångligt 
att köra kring i stan . Man rentav 
inkallade en major Möller från 
KAK, som i tidningen uttalade 
att "det rent principiellt /är/ 
olämpligt att göra det för in veck
lat för trafikanterna. Särskilt lant
bor är rädda för sådant." 

Handels- och Industriföre
ningen, Handelsklubben, Fabriks
och Hantverksföreningen och 
Lunds fastighetsägareförening 
gaddade ihop sig och överklagade 
beslutet om enelriktning. Det 
lyckades inte, och därmed blev 
Klostergatan och Lilla Fiskarega
tan enkelriktade. 

Från det 
kommunala 

Förakta demokratin 

Interpellationer är oppositionens 
instrument för att ställa de sty
rande till svars. Nu har fullmäk · 
tiges ordförande N ils Arne 
Andersson (c) tagit sig för att 
lägga alla interpellationer på slutet 
av dagordningen. Då hinner de 
aldrig behandlas och de obehag
liga frågorna aldrig ställas. 
Interpellationer som vpk ställde 
tidigt i våras skjuts fortfarande 
från sammanträde till samman
träde tills frågorna är överspelade 
och en interpellationsdebatt 
enbart blir löjlig. Vpk har pro· 
testerat. men Nils Arne Anders
son gör som han vill. 
Vid denna veckas fullmäktige· 
möte gjorde Nils Arne Anders
son som han brukade . Dock 
lade han två interpellationer (en 
borgerlig och en socialdemokra· 
tisk) nästan först på dagordningen 
för att ge Gösta Regneli (m) 
möjlighet att svara innan Reg
neli flyttar till Kalmar. För 
borgarna är interpellationerna en 
honnörstillställning i stället för 
ett forum för debatt. 

Välskött Lund - en myt 
Kommunens revisorer tycker lik
som vpk att borgarna inte styr 
kommunen ordentligt. Det fram
gick av revisorernas rapport vid 
torsdagens fullmäktigemöte. 
V pk står gärna till tjänst med 
fler aktuella exempel på vanstyre. 
ÖVERSKOTTSMATERIEL från 
kommunen ska stödkommitten 
för Centralamerika få ta hand om 
för vidare befodran till Nicaragua. 
Det beslöt fullmäktige redan 
1984. Ännu har stödkommitten 
inte sett röken av någon över
skottsmaterieL 
ARBETSLÖSHETEN, s k arbets
marknadsfrågor, lades över från 
sysselsättningskommitten till 
kommunstyrelsen. Det var länge 
sedan. Har man sedan dess sett 
något initiativ för de arbetslösa 
från kommunstyrelsens sida? 
Nix, nej. Det är möjligt att kom
munstyrelsen sliter i det tysta, 
men vi tvivlar. 
MILJÖ V ÅRDSPLAN skulle 
kommunen göra. På ett och ett 
halvt år fick borgarna inte ihop 
mer än en A4-sida. När det blev 
uppenbart att inget gjordes , 
lämnades hela arbetet över till en 
dyr konsult. 
SPYKEN har byggts om för 38 
miljoner. Från gatan ser det ut 
som en ny gymnasiesk'ola. Men 
Lund har inte fått en enda ny 
gymnasieplats för dessa 38 mil
joner. På pappret verkar det som 
fler elever än tidigare kommer in 
på gymnasieskolan. Men det be
ror på att Lund exporterar sina 
lokalproblem till andra kommu
ner, genom att intagningen nume
ra sker gemensamt för hela regio
nen. Pga att så mycket pengar 
lagts på Spyken har färdigställan
det av Polhemsskolan måst skjutas 
på framtiden. 
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Tuffa 
Lund 

För den som villlöpträna i Lund 
erbjuder staden ett vittförgrenat 
nät av slingrande cykelstigar och 
gröna parker, som borde kunna 
lämpa sig väl för normala motions· 
lopp. Men när det gäller tävlingar 
i Lund,så dras arrangörerna mot 
extrema banval. 

IFK Lund inleder vårsäsongen 
med ett lopp på S:t Hans backar, 
där otränade ben tvingas springa 
upp och ner för den gamla sop
tippen. I mitten av maj är det så 
dags för Lunkloppet då man 
springer den långa backen mellan 
Malmö och Lund. på hård asfalt. 
genom dimmor av bilavgaser. Och 
i augusti ordnar Lugi ett tiomila
lopp för dem, det är inte så många, 
som tycker att maraton är i kor
taste laget. 

Nu på söndag kan man pröva 
på S:t Hans backar igen, antingen 
10 km, 5 km eller promenad
klassen. Det är Lundakorpen som 
vill unna sina motionärer en svet
tig tävling. Start kl 10 (efteran
mälan 9-9.30 i Fäladshallen). 

Blir man inte knäckt av detta 
lopp finns det möjlighet att sikta 
in sig på Lugimilen den 20 sep
tember. Det blir ett stadslopp 
med delvis ny karaktär, genom att 
det mesta springandet kommer 
att äga rum inom Lunds centrala 
stadskärna, där terrängen är mått
ligt kuperad. 

Det gäller att passa på att 
springa nu ty det ryk tas från 
det stora landet i väster att jogg
ingvågen håller på att mojna. I 
stället ska man ägna sig åt gång 
och cykling (med perfekt och dyr 
utrustning). 

Sport red. 

PS I Lugi Stadslopp den 20 sept 
kan Vlan i motionsklassen ställa 
upp med 3-mannalg (inkl kvin
nor). Vpk IF funderar på att sätta 
ihopa några lag. Det viktiga är att 
ställa upp inte att göra bra tider. 
Anmälningsavgiften är 50 kr per 
person och ska vara inbetald se
nast den 5 september. Efteranmä
lan fram till start kostar ytterli
gare 25 kr. Om du vill vara med i 
något av Vpk's motionslag kan du 
kontakta Lasse Svensson tel 
12 90 98. 

Postadress. 

Reseekonomi 
Att producera tjänster i det 
offentligas regi blir både dyrt och 
ineffektivt, sägs det. Därför bör 
den offentliga tjänsteproduktio
nen privatiseras, sägs det också. 

På försvarsstaben , där de 
tyckte att SJ ville ha för mycket 
betalt för de värnpliktigas resor, 
beslöt de i enlighet med resone
manget ovan att låta en privat 
resebyrå försöka fixa det billi
gare. En och annan undrade väl 
hur införandet av ett mellanled 
skulle kunna göra hanteringen 

effektivare och billigare. 
Nu börjar rapporter från värn

pliktiga i bekantskapskretsen 
strömma in, och det går lång
samt upp för oss hur ekvationen 
~an gå ihop. 

ökad ineffektivitet 
Det visar sig nämlig n, att vi grovt 
missuppfattat en central poäng i 
sammanhanget. Det var geJ!-_Om 

större ineffektivitet, inte etlek
tivitet , som kostnaderna skulle 
sänkas. Och det verkar fungera. 
Tre veckor i förväg måste den 
svenske soldaten numera beställa 
biljett, om han vill ut och åka tåg. 
Så lång tid tar det nämligen rese
byrån att expediera biljetten. En 
i sanning imponerande ineffekti
vitet! Tack vare den får man 
naturligtvis bort en stor del av 
resandet och sänker därigenom 
totalkostnaden. 

En annan typ av ineffektivitet, 
som är väldigt effektiv är att 
misslyckas med att sluta avtal 
med trafik bolag. Värnpliktiga från 
Lund sparar säkert många sköna 
slantar åt försvaret genom att 
resebyrån i fråga varken lyckats 
sluta avtal med Linjebuss i Lund 
eller med Pågatågen. Fint va? 

Tut 

Gösta lämnar lundapolitiken 

FÖDDA 
En son 
Petter, Lovisa, Ida o. Jons 
lillebror. 
Ull a Jonsson 
Bengt Karlsson 

Lunds KK den 11/8 1S86 

KOLLEKTIV 

Sökes: 1 st kollektivmedlem, man· 
tig ell er kvinnlig. Ej husdjur. 
Finnes: 3 vuxna o. 3 barn, stor, 
vacker, cen tralt belägen 7-rum· 
m are. 
Tel 046-14 42 24 

Bättre begagnad dammsugare 
och/eller trumpet köpes. Birgit 
Stare te l 040-96 85 1 O. 

SÄLJES 

Be g dubbelsäng. 1 KEA 
160x200 cm. 400:· 
Tel 046-~4 42 24 

BLASOR KESTE AN Terminsstart 
sö 31.8. Novettarna kl 18. Stora 
orkestern kl 19, träning av "ryska 
programmet" inför Kulturnatten 
(se art i kel). 
AMNESTY Stormöte mån 1 sept 
kl 19 Stadsbibl studiecirkelrum. 

Kompol har möte månd 1 sept 
kl 19.30 . Diskussion om upp· 
tåtelseformer för bostäder. David 
Edqerton inleder. rc-ADI!T ,. 
Detta nummer gjordes av Lars 
Bergström, Rolf Nitson och 
Finn Hagberg .. 

'!If 
Kontaktredaktör för nästa nummer 
är Finn Hagberg, tel 1~ 90 98 .. · 
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