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V pk Lund får ombudsman 

Vpk Lund har sedan månads
skiftet något så efterlängtat 
som en ombudsman på heltid. 
Det är Rune Liljekvist som 
flyttade hit från Vallentuna i 
våras. Förutom vpk-are är 
Rune aktiv folkkampanjare, 
och arbetade en hel del med 
Barsebäcksmarschen i augusti. 
Tills vidare handlar det om en an
ställning på fem månader, men 
det finns vissa utsikter till förläng
ning. 

Hemmaman och ombudsman 
- Till mina meriter hör att jag var 
hemmaman i mitten av sextitalet, 
berättar Rune. Det var ovanligt 
på den tiden, såpass ovanligt att 
jag fick skriva en spalt i Husmo
dern. Fast det tog slut när jag inte 
kunde låta bli att dra in politik i 
min text, i samband med inva
sionen i Tjeckoslovakien 1968. 

Men sen 1970 har jag arbetat 
som ombudsman åt stockholms
distriktet. Först hade jag ansvaret 
för organisationsbygge i ett antal 
kommuner i norra Stockholm. 
Sen var jag distriktets invandrar
sekreterare. men har ocksåjobbat 
med olika kampanjer i samband 
med val och första maj. Jo , jag 
har prövat på det mesta. 

Jag satt i Folkkampanjens 
stockholmsstyrelse och jobbade 
på heltid inför folkomröstningen 
1980. Jag har också sysslat en del 

med Folkkampanjens tidning 
Medsols. Men även i vpk har det 
varit en hel del med tidningar och 
annat tryck, och jag har tagit med 
ett litet tryckeri som jag har i 
källaren på Skarpskyttevägen. 

Aktiv avlastning 
- Det har gått snabbt med mitt 
jobb i Lund så det har inte hunnit 
diskuteras så mycket detaljer 
ännu. Men jag vet ju rätt väl hur 
en vpk-organisation fungerar , eller 
bör fungera. Ja , jag har haft kom
munala uppdrag också , satt fyra 
perioder i Vallentunas fullmäktige 
och även i fastighetsnämnden där. 

Sj älvklart ska jag jobba nära 
tilisammans med vpk Lunds styr
else, som jag bör kunna avlasta en 
hel del rutin- och pappersarbete. 
Utåt kommer den nya ordningen 
att märkas på att här finns någon 
på vpks expedition tillgänglig på 
dagarna. 

Häromdan fick vi t ex vår 
första nya medlem för året, och 
han hade kanske inte hittat rätt 
om inte expeditionen var öppen. 
Han hade f ö sökt kontakt med 
vpk redan i valrörelsen 85 men 
hans papper kom tydligen bort. 

Sånt är verkligen inte bra. I 
Stockholm och Vallentuna ar
betade jag mycket med att få in 
nya medlemmar i arbetet, och för
hoppningsvis kan jag omsätta en 
del av de erfarenheterna här. 

Annars verkar Lund fint: en 
behändig stad där det ändå sker 
mycket. 
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1\,1 ftnar Ilelisvik 
o1n kolleger? 
Lunds järnlady är i besparings- teraren Krister Palmkvist få fort-
syfte ute efter att lägga ner kom- siitta med att förebygga dåliga 
munens konsumentrådgivning. köp än att i efterhand sätta igång 
som just fått nya lokaler ovan- den juridsiska apparaten. 
för Kattesunds fina kyrkoruin . Gun Hellsvik ger här ett exem-
Hellsvik tycker att medborgarna pel på ett missriktat besparings-
ändå kan få stöd av rättshjälpen tänkande , som ju samhällseko-
om något skulle gå på tok med nomiskt sett bara leder till öka-
inköpen. I Skånska Dagbladet de kostnader 
från den 27/8 säger hon: »Det Hon är också sur för att sta-
nya rättshjälpssystemet ger med·- ten u:1dandrar en del av sitt 
borgarna större möjligheter att stöd. men är det inte bra i det 
få hjälp vid tvisten>. stora hela att kommunen ökar 

Jurist som hon är . vill Gun sitt oberoende gentemot pappa 
Hellsvik förstås skapa arbetstill- staten? 
fallen åt sina kolleger. Men frå- Ett annat problem är att det 
gan är om det blir så billigt. skulle behövas någon form av 
ja om det överhuvu_? taget fun- progressivitet i den kommuna-
gerar ~!led tanke J)a den_ kntik la skatten, som förhoppningsvis 
som riktats mot JUst rattsh]Bl· kommer att höjas till nästa år. 
pen. Nog måste det vara klo- ;r:=:=·-
kare att låta konsumentsekre- . --~ -------.::._~ 
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Nytt brott n1ot 
fulln1~ik tigebeslu t 
Åtal och böter hotar som bekant majoriteten i fasti~hetsnämn
den sedan den överträtt ett beslut av fullmäktige om Östra Tom. 
Nu är ett mindre, men principiellt likartat ärende aktuellt. Det 
gäller en planstridig vägdragning i en fruktträdgård vid Tuna
vägen. 
Det är Ann Schlyter, v p k. s repre
sentant i park- och n a turvård s
nämnden, som :mmäler saken i ett 
brev till nämnden. 

Protester räddade trädgård . . 
Mellan Tunavägen och den gamla 
handskfabriken ligger en fin 
gammal fruktträdgård. Intill den 
ska det nva ekonomicentret hv<>
gas, och i ett tidigare förslag skulle 
hela trädgården göras till p-platser 
åt centret. Men sä blev inte full
mäktiges stadsplanebeslut. Det 
kom protester från bl a -kring
boende och park- och naturvårds
nämnden. och det visades att p
platserna inte behövdes. 

Däremot ska det enligt antagen 
stadsplan anläggas en angörings
väg till ekonomicentret. 

. .. men nu krymps den 
Nu har den vägen böJjat byggas, 
och det visar sig då att den dras 
cirka tio meter längre in i träd
gården än vad stadsplanen anger. 
Ytterligare träd måste offras. 

" Detta kan tyckas vara en 
detalj" , skriver Ann Schlyter, 
'men jag anser det principiellt 

viktigt att politiska beslut respek
teras." Och hon föreslår att park
och naturvårdsnämnden prote
sterar både mot att parkmarken 
krymps i onödan och att beslutet 
inte respekteras. 

Det kan i sammanhanget näm
nas att namnet på angöringsvägen 
har lett till en delikat konflikt, 
som VB återkommer till nästa 
vecka. 



Om kommundelsnämnder 
Det är tyvärr inte mycket vi kan 
säga om det borgerliga försöket 
med kommundelsnämnder, efter
som inget av vikt har hänt. Efter 
att SAP, Vpk och Mp försökt ge
nomföra ett ganska heltäckande 
kommunaldemokratiskt experi-
ment. har den borgerliga majorite
ten efter valet reducerat dtm till 
två områden: Norra Fäladen och 
Veberöd . 

Den borgerliga majoriteten har i 
demokratins namn delegerat det 
hela till två, som det heter , styr
grupper, som på och från en bas
niva ska bygga upp ett nytt demo
kratiskt experiment. styrgrupper 
i all ära men har man inte själv i 
ledningen egna ideer och förslag 
kan man alltid i demokratins 
namn delegera det till någon 
annan. 

styrgrupperna som består av en 
representant för vaije parti bör- \ 
jade träffas i maj månad och 
sedan dess mer eller mindre regel
bundet. Veberödsgruppen har 
träffats en gång fram till slutet av 
augusti medan Norra Fälads grup
pen träffats några fler gånger. Det 
är allt. Det som behandlats under 
mötena har varierat i allra högsta 
grad , från försök till principiella 
diskussioner till organisationsfor
mer. Naturligtvis är det alltid or
ganisationen av den lokala förvalt
ningen med dess relationer till den 
centrala som tenderar att ta över
handen i arbetet och diskussio
nerna. Det finns trots allt en gan
ska utbtedd tro att man kan lösa 
demokratiska problem med orga
nisatoriska åtgärder. 

styrgrupperna ska i slutet av ok
tober lämna fram ett förslag om 
på vilket sätt organisationen och 
den politiska ledningen skall vara 
uppbyggd . Den l jan 1987 skall 
försöket komma igång på något 
sätt. Det finns säkert en mycket 
stark ambition från politikerna på 
basnivå oavsett politisk färg , att 
genomföra försöket på bästa I_TIÖj
liag sätt. Det mater a andra s1dan 
föga gensvar från den borgerliga 
ledningen. Varje önskemål och 
varje behov slussas in i den byrå
kratiska apparaten i stället för att 
besvaras direkt särskilt med den 
korta tid som finns till förfogande. 
Oberoende av det engagemang 
som politikerna på basnivå kan ha. 
är det mycket svårt att bygga upp 
ett försök till fungerande demo
krati på fritiden genom att träffas 
en gång i veckan mellan 16 och 18 
efter sitt ordinarie arbete. 

Det krävs helt andra insatser och 
resurser om man från borgerlig 
sida menar någonting allvarligt 
med demokrati. Det man hittills 
har satsat är spilltid från arbetan-' 
de politiker och redan engagerade 
tjänstemän. 

Vattentankar 
Lund är en stad som är känd för 
mycket, bland annat för den då
liga tillgången till offentliga toa
letter. Det gäller framför allt i 
»Botam> och stadsparken, där be
hoven är stora pa grund av det 
myckna drickandet ur medhavda 
flaskor. 

Sommartid möter man i stadens 
centrala delar många turister 
som vrider sig i smärtor, på grund 
av att de har svårt att hitta till 
bekvämlighetsinrättningar. Men 
ämnet är uttjatat och ingen tycks 

. vilja göra nagot för att råda bot 
på missförhållandena. 

Fontäner 
Låt oss i stället begrunda ett 
annat problem. Jag tänker på 
vattenförsörjningen. I de flesta 
svenska städer kan man åtmin
stone i parker och på torg hitta 
dricksfontäner för att släcka sin 
törst . men i Lund kan jag inte 
erima mig ha stött på någon. 
Ändå påstås det vara så viktigt 
för njurarna att man dricker re
gelbundet. 

De små barnen som i parkerna 
tillbringar en stor del av sina 
dagar måste vara alldeles utto.r
kade när de kommer hem till 
mor och far. Och det är bekant 
att många motionärer tvingas 
bryta sina träningspass i förtid 
för att de inte har tillgång till 
vatten. 

Slösa med vatten 
Även om Lund inte nödvändigt
vis behöver bli ett nytt Venedig, 
för att passa till vissa postmoder
nistiska nybyggnader, så finns det 
ändå mycket som talar . för .att 
vattnet i framtiden bor flada 
ymrugare. Den nya bolm.e':tun,
neln till exe~pel har bliv1t sa 
dyr att det gäll~r att (_)k a kc;msul!.l
tionen för attfaner hterpnset t'or 
vanliga hyresgäster. 

Det kan vara ide att gräva 
fram det förslag om offentliga 
duschar som den till annan ort 
flyktade Gösta R~~ne!J. en -~ång 

la i fullmäktige ( Vartor ottent- · 
liga duschar i en stad där det 
regnar jämt, sätt:s anm.). Och 
ett vackert vattenspel till musik, 
som t ex finns på Liseberg, vid 
sidan att ett uteschack på stor
torget skulle onekligen liva upp 
centrum. 

Dåliga duschar 
Den· snålhet med vilka moderna 
duschar strilar är rent bedrövlig 
för den som vill ha en snabb av
rivande kalldusch. Här behövs 
större generositet o fortsättning
en! 

Den planerade _ nedläggningen 

V (' 111 s ii s i l<. f t' r'! 

Trogna läsare av Vec~o_bladet 
höjde på ögonbrynen 1 tisdags , 
när de läste Arbetets lok3.la 
ledarartikel om Lund. 
"Kommunledning efterlyses 
i Lund" kallades den och var 
ett plagiat av förra veckan~ 
kommunalpolitiska spalt 1 
Veckobladet. 
Det händer ofta att både borgare 
och socialdemokrater presenterar 
Vpk-initiativ som sina egna ideer. 
Arbetet har flera försyndelser ba
kom sig. 

Vpk agerar i sådana tillfållen 
storsint : Vi är stolta och glada 
över att vårt förnuft vinner ge
hör. Men en smula betänkligt är 
det i alla fall i det borgerliga Lund , 
när det största oppositionspartiets 
ledande organ verkar ha sådan 
brist på egna infallsvinklar, att det 
tar sig för att knycka vara och 
presentera dem som sina egna. 

Eftersom vi inte tror att Arbe
tet har förväxlat vinjetterna "Våra 
åsikter" med "Andras åsikter" på 
sin ledarsida, har Veckobladet 

av Delfinbadet pä norr medför 
minskad vattenanvändning och 
bör alltså även av • det skälet 
motarbetas. Bättre då att bygga 
en femtiometersbassän~ på Höge
vallsbaqet, så att inte den fram
stående simsportstaden Lund ska 
behöva skämmas över ynkliga 
badförhållanden. 

J ag ska inte föreslå att den 
gamla vallgraven grävs upp ?Ch 
fyllas med vatten, men VIsst 
skulle det vara trevligt att padd
la eller åka ångbåt runt Lund i 
den friska luft som omger ett 
bilfritt centrum. 

Mjau 

skickat en räkning på ett symbo
liskt textarvode på en krona till 
tidningen Arbetet i enlighet med 
upphovsmannarättens regler. 



Jesper & Jepson 
jäktade juniorer 

Frans G. Bl'ngtsson . 
Teckning fi\ · Oscar Antonsson. 
Cr Lund<J~ård 1923. 

Till minne av Frans G Bengtsson, · 
som brukade sitta lutad över ett 
schackbord på gamla bokcafet 
(Det hette Petri Pumpa förr), spe
lades i söndags blixtschack på 
gamla Kirurgen. 

Det blev försås en knivskarp 
uppgörelse inom den skånska 
schackeliten. Mången spelare tog 
si~ åt hjärtat, emedan blixt ju är 
nagot av det stressigaste man kan 
ägna sig åt. Lugne Harry Schi.issler 
segrade totalt. 

Högstadieeleven från Norra 
Fäladen, en viss J esper Hall blev 
näst bäste lundabo och tillsam
mans med Christian Jepson från 
V~ster knep han kadettprisen. I 
dessa har Lund förmodligen två 
blivande storspelare! 

Lunds schackklubbar är dåliga 
på att ordna tävlingar, åtminsto
ne om man jämför med Malmö. 
Det är därför ganska signifikativt 
att det är Malmö SS som den 
sista helgen i september tar inita
tivet till snabbschacktävlingen 
"Lufids open". Tävlingen som går 
i Alfa Lavals matsal har en pris
summa på lO 000 kronor. 

Remi 

Adelsohn 
på sophögen 
Vid vindsröjning på vpk-lokal
en i söndags kasserades den 
stora Adelsohndocka, som 
efter mönster av latinameri
kanska "capezudos" har 
burits i demonstrationer. Den 
kryddade även direktörernas 
fjärdeoktoberfirande i Lund 
1984. 
Nu var den rätt skamfilad, och 
sedan återbrukbara delar monte
rats av förpassades resten till 
sophögen, dvs containern på bak
gården. Där väckte det upp
stickande stora (och naturtrogna) 
huvudet visst uppseende, och 
under natten stals det av någon, 
åtminstone tillf:illigt. 

Dockan var som sagt skamfilad. 
Men det egentliga skälet till skrot
ningen är naturligtvis att före- · 
bilden själv, förre moderatledaren 
Ulf Adelsohn, av sina 'parti-"kam
rater" har förpassats till histo
rjens sophög. 

Blåshöst med Poulene 
Lunds Kommunistiska Blåsor
kester fortsätter i höst sin väg 
mot den verkligt raffinerade 
musiken. I höst tänker man 
bl a pröva på den franske nit
tonhundratalskompositören 
Poulenc. I planerna finns 
också ett stycke av den egna 
dirigenten Maria Sundqvist, 
med inspiration från den po
litiska kampen i Latinamerika. 
Poulene innebär en fördjupning av 
en musikalisk kontakt som orkes
tern fick i våras, då den under 
namn av "Blåsorkestern Diger
döden" medverkade i Medeltids
karnevalen. Poulene stycke bygger 
på ett par av de medeltida melo
dier som spelades då. 

De försvunna 
Stycket " Desaparecido", om dem 
som "försvinner" i kontrarevolu
tionens Latinamerika, skrev Maria 
Sundqvist under ett studieår i Chi
cago. Det har prövats med fram
gång på två av vpk-blåsarnas ge
mensamma sommarläger, men nu 
ska lundaorkestern arbeta in det 
på egen hand och framföra det 
för lokal publik. 

Ett ännu olöst problem är att 

Ett ännu olöst problem .är att 
"Desaparecido", liksom så mycken 
annan modern musik, kräver ak
tiva slagverksinsatser. Just trum
slagare har orkestern brist på. Och 
det bör i detta sammanhang vara 
notkunniga trummisar. 

Medvind 
Annars upplever orkestern med
vind just nu, med nya tillskott i 
flera stämmor och en nyböijarcir
kel som ska pågå under hösten 
och så småningom ger ytterligare 
förstärkningar. 

Huvuddirigent blir under hösten 
Birgit Stare. Yttervärlden har re
dan märkt av orkestern i samband 
med Barsebäcksmarschen, och det 
blir i vanlig ordning fram trädan
den på Mårtenstorget, med en 
ambitiösare uppläggning än vad 
som ibland har varit fallet. Och så 
har vi Kulturnatten som det stod 
om i förra VB. 

Vill du vara med? Ring Kristina 
Lanthen , te! 11 30 86 eller Owe 
Svensson, tell4 67 94. 

Häng med i 
~orpen! 
Lundakorpens tävling på S :t Hans 
backar blev som väntat ett ganska 
tungt lopp. Endast ett trettiotal 
deltagare hade ställt upp trots 
det fina vädret. De som sprang 
1 mil såg trötta ut, men erhöll vid 
målgång som tröst en riklig mängd 
av bananer, bullar och sportdryck 
(efter Stockholms maraton får 
man bara l banan). 

Flera borde ha ställt upp på den 
här tävlingen, om inte annat så 
av ideologiska skäl, för att stödja 
en viktig folkrörelse. Men rekla
men är väl inte så där hundra
procentig och priserna består 
»bara» av plaketter. I ett närigt 
samhällsklimat då många motio
närer förväntar sig vinna tränings
overaller cyklar och dylikt på 
lottning, som de ställer u p p och 
fullföljer 1 duger det inte med en
bart plaketter. Det pratades om 
att nästa år försöka få olika före
tag att tävla i!lbördes med lag. 

Endast tvä kvinnor deltog i 
S:t Hansloppet . Vill man i dessa 
dagar få många kvinnor att ställa 
upp verkar det som om man mås
te _ordna_ med särskilda tjejlopp. 
MaJa Graddnosloppet i Uppsala 
tjejmilen kring Gärdet i Stock
holm samlar tusentals kvinnor. 
I Lund finns ingen motsvarighet , 
men Staffanstorpskorpen tänker 
ordna ett söndagen den 14 sep
tember med start kl 10.30 fran 
Bråhögs idrottsplats. 

Då kan man som lundatjej pas
sa på att göra en liten lätt tria
ton(cykling-löpning-simning) ge
nom att cykla till Staffanstorp på 
den nya. natursköna cykelstigen 
och på hemvägen titta in på Höge
vallsbadet för en simtur och ett 
muskelavslappnande bastubad 

Nu lär det vara bevisat att man 
lever längre om man idrottar så 
~et är ingen bortkastad tid , möj
ligen kan man tycka att det är 
tråkigt . 

Sportred. 

Kooperativ hyresrätt 

Sannolikt kommer riksdagen i 
höst att tillstyrka bostadskommit
tens betänkande som enligt di
spenslagstiftning föreslår etable
ring av kooperativ hyresrätt . Cen
terpartiet föreslår i en fullmäktige
motion att kommunen ska utreda 
förutsättningarna för att etablera 
boende med kooperativ hyres
rätt i Lunds kommun. Fastighets
kontoret anser att Lunds kom
mun har goda möjligheter att prö 
va nya förvaltningsformer och 
detta förslag kommer troligen att 
stödjas av samtliga partier. Koo
perativ hyresrätt borde kunr,a bli 
ett bra alternativ till bostadsrät
ten. 

stadsteatern 
håller inte måtten 
Vid behandling av en miljöparti
motion om utökade hangikapp
platser på stadsteatern skriver 
fastighetskontoret att stadstea
tern är en ny byggnad som inte 
uppfyller bestämmelserna vad gäl
ler brandsäkerheten . Detta är an
märkningsvärt och egentligen 
borde de yttersta stolarna tas bort . 

Lokalstation vid Källbymölla 
I anslutning till frågan om ändring 
av Pågatågens tidtabell försökte 
Vpk och Miljöpartiet i kommun
styrelsen att få igång en diskus
sion om hållplats för Pågatåg vid 
Källbymölla. Varken de borgerliga 
partierna eller socialdemokraterna 
var dock villiga att diskutera alter
nativet Källbymölla . 

Chile 
demonstration 
Chiledemonstration torsdagen den 
11 september. 
Tretton års diktatur är nog! 
Samling på stortorget kl 17.30. 
Avmarch kll8. 
Talare: Rolf Nilson. 
Lunds Kommunistiska Blåsor
kester medverkar. Insamling till 
MDP (Demokratiska folkfronten) 
Arr.: Chile Democratico. 

Chileseminarium 
Chile Democratico i Skåne arran
gerar denna vecka ett seminarium 
om läget i Chile. I programmet 
ingår bl a att KUs ordf. Stellan 
Hermansson på fredagen visar 
bilder från en resa i Chile. 

På lördagen blir det panelde
batt med deltagande av bl a 
pastor Ingemar Simonsson, Rolf 
Nilson från Vpk Lund , Sten 
Svensson från Socialdemokraterna 
och journalisten ipå SDS Fredrik 
Eklund. 
Lokal blir Folkets Hus i Malmö, 
sal 2 och tiden för seminariet är: 
fredag 5/9 kl 18 - 21 och lördag 
6/9 kilO- 15 . 



Bredgatan 28 222 21 Lund. Tel 046/12 74 95 (onsd efter k118.00) 
Postgiro 17 4S9-9 . Prenumeration 90:-/h 
Sättning och lay-out: VB-red pl acu~ress , Lun~. 
Tryck: acupress, Lund. Ansvarig ~.taivare: Moruca Bo~desso~. _ 
Eftertryck av text tillltes om källan anps. Bilder~ u~~vsmF~ 
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obeställt material ansvaras e.J. 
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Skicka hela adressdelen med d~ gamla adres~ till Veckobladet, 
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Nu brakar det loss 

Ännu har VPKs förslag till nytt 
partiprogram inte publiserats, och 
för övrigt inte heller nagra andra 
dokument från programkommis
sionen. Ändå tycks debatten vara 
i full gång. Sammankallande i pro
gramkommissionen Jörn Svensson 
skriver er! till synes onödig artikel 
i huvudorganet Ny Dag. Temat 
för artikeln är: "Vi ska hålla fast 
vid marxismen" . Ett påståend~ 
som mej veterligen ingen i . VPK 
vill bestrida. Förklanogen till ar
tikeln får vi i VB nr XX: kamrat 
Svensson har hamnat i minoritet 
i programkommissionen och 
syftet med Ny Dag-artikeln blir 
därmed klart: J örn Svensson vill 
tala om att han är minsann marx
ist (Till skillnad från vissa andra, 
förstås) . Vi kan se fram mot en 
intensiv programdebatt (för att 
uttrycka det försiktigt). 

Man ställer sig lite undrande 
inför de uppgifter om program
förslaget som publicerats i VB . 
Det är gott och väl om Lerun mte 
uttryckligen åberopas i program
förslaget, men det finns ingen an
ledning att för den skulll dra slut
satsen att leninismen är borta. 

Ballast 
För att det ska vara frågan om att 
lämna leninismen måste i så fall 
programkommissionen bl a ha 
gjort upp med foljande for VPK 
centrala föreställnmgar: 
l. Synen på världen som tudelad, 
"huvudmotsättningen", där på 
den ena, onda, sidan finns kapita
lister, imperialistiska statero och 
allehanda förtryckare och pa den 
andra. goda sidan de socialistiska 
staterna, befrielserörelserna 1 

tredje världen och arbetarklassen 1 
de kapitalistiska länderna som 
med historiens medvmd 1 ryggen 
marscherar fram på enad front 
mot en fredlig. klasslös och rätt
vis värld. 
2. ståndpunkten att Sovjetunion
en och dess vasallstater är socialist
iska och därmed representerande 
ett historiskt framsteg jämfört 
med kapitalismen. 
3. Föreställningen att Sovjet
unionen inte kan vara imperial
istiskt. 
4. Tron att Sverige är en imperia-
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4. Tron att Sverige är en imperia
listisk stat. 
5. Tanken att den politiska 
demokratin som finns i Sverige 
endast är en fasad , ägnad att 
manipulera arbetarklassen och 
garantera kapitalets makt.. . 
6. Uppfattningen att socialismen 

· är en historisk nödvändighet, och 
att en systemförändring i ett 
socialistisk samhälle är en histor
isk omöjlighet) "en gång socialism , 
alltid socialism". 

Detta är bara några av många 
punkter där det finns skäl att be
tvivla att programkommiSSIO!}en 
lyckats göra sig av med partiets 
ideologiska ballast. 

Arbetssätt 
VBs rapport om programarbetet 
aer också anledning att fundera 
Över det sätt på vilket ett pro
gramförslag produceras. Som det 
nu har varit går det helt enkelt till 
så att en handfull personer stänger 
in sig i ett rum och skriver ett för
slag, först därefter får partiorga
nisationerna och -medlemmarna 
komma med synpunkter. Ingen 
utanför kommissionen har en 
aning om vad som tänks och 
skrivs. Ett bättre arbetssatt ar 
givetvis att man först har en all
män diskussiOn 1 partiet om de 
stora linjerna för ett yrogr~m -
vilka krav man ska ställa pa pro
grammet, vilka problemområden 
det ska behandlas o s v. Efter det 
att kommissionen startat sitt ar
bete borde den kontinuerligt förse 
partiorganisationerna med diskus
sionsunderlag och skisser till de 
olika programavsnitten. Ett 
sådan t arbetssätt har vr m te ens 
sett tillstymmelsen av. VPK Lund 
hade tidigt i somras ett medlems
möte med två av kommissionens 
ledamöter för att få information 
om programarbetet, men ingen 
visste väl så särskilt mycket mera 
efter det mötet, eftersom kom
missionen då inte hade kommit 
någon vart i sitt arbete. Sedan 
dess har vi inte hört ett smack 
från programarbetet, _fastän åt
minstone en lundabo ar medlem 
i programkommissionen. cpetta 
är ingen kritik mot Tora Fnber~ , 
hon är givetvis bara ett offer for 
arbetssättet). Lokalorgamsatwner
nas möjligheter att påverka pro
gramskrivningen har alltid varrt 
lika med noll. 

Sista striden? 
J a a har sålunda inte så stora för
vä~tningar på det k_ommande 
programförslaget men Jag m~~ar 
att VPK Lund trots det daliga 
utgångsläget så snart det är möj
ligt ska kasta sig över förslaget 
och ge sig in i debatten for att 
kunna påverka och forapdra 1 for 
oss "rätt" riktning. Sa VItt Jag 
förstår blir det slutliga progra~
met avgörande för VPKs framtid. 
Inte minst för att programskriv
ningar i sej är avgörande, men f?r 
alla de partimedlemmar som vill 
ha full fart på den stagnerade for
nyeisen i VPK blir programmet en 
viktig indikation på va.r p~rtret 
befinner sig och vart d~!.~r, ?,~,;:~: 

Karin Blom 
Uardavägen D: 85 
223 71 Lund 

Bryt isoleringen 
I en novell av Ray Bradbur)l be

skrivs hur en man och e_n kvm~a 
älskar varandra men aldng kan ra
kas därför att man dragit en m<?- · 
torväg tvärs mellan deras hus. Na: 
got liknande kan man fmna 1 
Lund. 

Av någon anledning vill ~atuon
toret inte att märmrskor pa Norra 
Fäladen och Östra Torn skall um
gås, trots att man bara b()I ett 
stenkast ifrån varandra. For att 
kunna färdas mellan dessa stads
delar måste man ta sig ner runt 
Teknis och Sparta, en lång väg 
som inbjuder till bilkörning. Re
sultatet blir alltså att en enkel 
resa som med cykel kunna_t kla
ras av på fem m~Jmter bhr ti~ 
en mindre expeditiOn , ofta .. sa 
med miljöförstöring och t~d
död i runaparken som_ foiJd. · 

Tidigare kunde man ta srg fram 
över falten på en liten markvag 
men i samband med kommunens 
engagemang i området i form av 
en ny motorvägspåfart och. ett 
vattentorn , så har man lagt r~en 
denna väg. Den ende som kan tän
kas gynnas av detta skulle vara 
den bonde som får bruka den lilla 
markremsa som vägen skulle ha 
tagit i anspråk. På så sätt innebär 
den uteblivnacykelbanan att aven 
Sveriges andra ödesfråga., JOrd
bruksexporten, undergravs ·av 
kommunen. 

När skall gatukontoret ta sitt an
svar och hjälpa m~!lniskorna på 
Norra Fäladen och Ostra Torn_att 
få se varandra? När s~all ~eras ~~~
lerin~ brytas? Vad gorvara politi
ker at frågan? Vad gor Vpk for 
människorna på slätten? 

Motarbeta miljöförstöring och 
ökad jordbruksexport!o Bryt män
niskornas isolering! Lat karleke~ 
få spira! Bygg en cykelvag. 

Suburban 

Barsebäck
campen 
växer! 
I Stoppa Nu-lägret vid Barsebäcks
verket hålles onsdagen den l O 
sept kl 18.30 ett informations
möte om vad som sker inom anti
kärnkraftsrörelsen. Det blir samti
digt en mobilisering irrför Folk
kampanjens kommande aktivite
ter . 

Som upptakt till FMKs bered
skapskampanj planeras en musik
och kulturhelg den 13 - 14 sept 
på Barsebäcks-campen. 

POSTIIDNING 

Kvinnonamn 
Fyra nya Pågatåg ska införskaffas 
och döpas. Jag tycl~er de ska ha 
kvirrnonaron och Jag komm:r 
till Pågatågskomll?itten att foresla: 
Victoria Bened1ctsson, Nancy 
Eriksson Maria från Borstahusen 
och Fr~skan. Kom gärna med 
förslag till fler namn! 

Bodil Hansson 
Sunnanväg 18 S 
222 26 Lund 
tel: 13 39 97 

IDA 9 månader behöver bil
stol! 
Ring 13 70 06, Bengt Hall 

KOMMUNMÖTE Tis 9 :9 kl 19.30 
på Vpk-lokalen, Bredg 2B . VB
diskussion. 
BLASORKESTERN Rep på 
Palaestra 7.9 : kl 1B Novetter och 
flöjt/klarinettensembel, kl 19 sto
ra orkestern, övning av "ryska 
programmet" inför Kulturnatten 
den 20 viktigt att alla kommer. 
To 11 .9 kl 17.30 samling stortor
get för Chiledemonstration, nr 2, 

12, 29, 32, 40 och 53. . .. 
AMNESTY intarmatronsmate 
Stadsbibl studiecirkelrum 1, 
Bredgatan 3B-mittemot Amnesty
affären. 10.9 kl 19.30. 
Öppet hus i lokalen Grönegat 7 
varje tisdag kl 17- 19. Alla intress 
välkomna. 

KOMPOL har möte mån 8 sept 
kl 19_3 0 på partilokalen. Gunnar 
Sandin inleder om järnvägar. 

DETTA VB GJORDES AV: 
Mårten Duner, Finn Hagberg och 
L ars Nilsson . 

KONTAKTREDAKTÖR nästa 
veckas V B: Gunnar Sandin 135899 
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