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Trögt kring 
nämnd på Norr 
Det har på sistone framgått av 
insändare och reportage att 
kommunens politiska minori
tet (s, vpk, mp) i styrgruppen 
för kommundelsnämnden på 
Norr börjat misstänka borger
ligheten för att vara ljumma i 
sina avsikter. Trots att experi
mentverksamheten ska börja 
redan den l januari 1987 har 
inga viktiga beslut fattats i 
kommunstyrelsen. Några ut
redningsresurser har utpekats, 
men penningar lyser med sin 
frånvaro. 
Budgetberedningen tänker föreslå 
ca l 00 000 kr till försöket från 
norr, men det räcker inte långt 
om en kommundelschef/samord
nare ska tillsättas och ett litet 
kansli byggas upp. som håller till i 
en centralt belägen lokal. Pengar 
måste också utgå till arvoden åt 
de lokala politikerna och eventu
ellt även till de tjänstemän på 
Norra Fäladen i den s k planerings
gruppen som ska fungera som ut
redningsresurs och planeringsorgan 
i den nya organisationen. Det rör 
sig här om ett omfattande arbete 
som berör flera hundra anställda 
i Lund 

strukturproblem 
styrgruppens ordförande Per 
Harry .son (fp) har uttryckt sig i 
mycket försiktiga vändningar, 
som t ex: " ... att i ett första steg 
bygga ut eller utlokalisera centrala 
funktioner till Norr finns inte. Ej 
heller att tillföra nya resurser till 
området". En i och för sig realistisk 
bedömning, som visar experiment
verksamhetens strukturella svårig
het: man vill göra ett decentrali
ceri»gsförsök, men eftersom det 
bara är ett experiment. som kan 
misslyckas, kan man inte riktigt 
genomföra det. 

Erfarenheter från försök i 
andra kommuner tyder på att en 
genomförd KDN-reform har 
många positiva konsekvenser för 
stadsdelarna, men att experiment 
i mindre skala leder till föga resul
tat, bland annat för att de centrala 
förvaltningaJOna inte vill avstå från 
något. 

;Vu qdr y/ k/M~"' . ·kah1111Vntltls17tiilflldt#s 
tta{{)n/17V!'!! 

Lundarnodeli 
Nu talas det om en Lundamodell, 
som ska visa att även ett experi
ment kan lyckas. För tillfallet 
finns den bara i form av lösa for
muleringar som den borgerliga 
majoriteten står för i styrgruppen. 
Enligt denna ska en kommundels
nämnd verkligen tillsättas den 1/ l 
1987 (hur stor och på vilket sätt 
är inte helt klart). ·. 

Första året saknar den besluts
befogenheter utom när det gäller 
skolan, som redan den 1/7 bör 
ställas under KDN. Senast den l/l 
1988 ska KDN besluta över skola, 
park, bibliotek, fritid och social. 

Det djärva här är att även 
inbegripa parkförvaltningen. Nor
malt brukar man bara hålla sig 
till de andra nämnderna, de s k 
"mjuka". Under 1977 ska KDN 
utarbeta en budget, som ska börja 
gälla under året därpå. 

Kort beslutsgång 
KDN ska vara självständiga gent
emot facknämnderna och ska alltså 
kunna vända sig direkt till kom
munstyrelsen och fullmäktige i 
olika ärenden . KDN ska vara re
missinstans för de tekniska nämn
der som förblir odecentraliserade. 

Med det geografiska begreppet 
"Norr" avses ett område som har 
som södergräns Norra Ringen, 
Getingevägen och Kung Oscars 
väg fram till bron. Det är Mölle
vången, Sofiaparken och Norra 
Fäladen. Eventuellt kommer även 
Håstad, lgelösa, Oddarslöv och 
Stångby att ingå i försöket. 

Enligt majoriteten kommer 
KDN-försöket vara igång fullt ut 
först den 1/1 1988, men man 
tänker sig ändå möjligheten av att 
tillföra KDN beslutsfunktioner 
snabbare ". . . om det visar sig 
lämpligt under året". 

Särskilt inte 
på landet 

Fastighetsnämden har slu
tit ett avtal med Rudolf Stei
nerskolan som i sin förläng
ning innebär att skolan kan 
löpa Hardeberga Säteri. 

"Oberoende av vad man har 
för uppfattning om den pedagogik 
som praktiseras vid skolan, måste 
alla vara ense om att lokalisering
en är dålig. Varje morgon och ef
termiddag måste barn bussas från 
Lund till Hardeberga. Om kom
munen vill ha Rudolf Steiner
pedagogik borde en sådan skola 
uppföras av skolstyrelsen inom 
Lunds stad", skriver David Ed ger
ton i en reservation till fastighets
nämnden. 

I en annan reservation stöder 
han centerns motion om koopera
tiv hyresrätt men med tre tillägg: 

l . Kooperativ hyresrätt måste 
ersätta bostadsrätt. Inte hyresrätt, 
som måste finnas kvar i samma 
utsträckning som i dag. 

2. Kooperativa hyresrätter ska 
upplåtas utan insats så att de blir 
tillgängliga för alla. 

3. Boinflytandet måste bli 
bättre. Därför är fastighetskonto
rets s k arrendemodell inte bra. 

Torgmöte om RASISM 
och antiimperialism . Nu på lördag 
håller Vpk Lunds internationella 
utskott app·ellmöte på Mårtens
torget kl 12-13. Gunnar Stens
son talar och Lunds Kommunis
tiska Blåsorkester medverkar med 
en för tillfallet lämpad repertoar. 

Problemets kärna 
Allt kan tyckas mycket kompli
cerat, men skola, bibliotek och 
fritid är ju egntligen redan utlo
kaliserade till stadsdelen och det 
gäller bara att överföra budget
ansvaret till KDN. En del av social
förvaltningen skulle dock behöva 
decentraliseras. Problemet här är 
att hitta lokaler som inte blir för 
dyra. 

Kärnan i problemet tycks vara 
att fmna bra former för att sam
ordna förvaltningarna under KDN 
och att bygga upp en handlings
kraftig kansliresurs, som håller till 
i lokaler där de boende lätt kan 
finna dem. 

Hur KDN ska fungera som po
litiskt organ så att alla de fina de
mokratiska målen uppfylls är en 
annan historia som vi ska åter
komma till. 

-Red 



Nya tjänstebostäder 
Det finns knappast . några vär

depapper, aktier eller andra kapi
talplaceringar som haft samma re
kordartade värdestegring som bo
städerna i centrala Lund . Det be
ror på flera samverkande faktorer 
där bostadsbristen givetvis är den 
viktigaste. Men dess effekter för
stärks bl a av rörelser i de grupper 
som är mest känsliga för sväng
ningar i boendemodet. 

De som för tio, femton år se
dan surfade på vågen ut i de gröna 1 
förorterna håller nu sedan ett par 
tre år tillbaka på att återvända till l 
staden. De·, har upptäckt att det ! 
är i city det händer. Kapitalstarb , 
som de är efter sina villaförsälj
ningar kan de lätt konkurrera ut l 
dem som söker sin första lägen
het, eller som vill flytta från hy- Il 
resrätt till bostadsrätt. 

Allt detta är välkänt och har 
resulterat i att fastighetsnämnden 
har försökt förhindra alltför stora 
och snabba klipp på bostadsrätter 
som förmedlats av kommunen . l 

Den senaste tiden har det 
emellertid kommit ett nytt inslag 
i bilden. Det är inte längre enbart 
privatpersoner som köper de att
raktiva lägenheterna. Privata före
tag, t ex Tetra Pak, har i allt stör
re utsträckning börjat köpa bo
stadsrätter som tjänstebostäder 
till sina toppfunktionärer. Lands
tinget har gjort på samma sätt, 
och obekräftade uppgifter gör gäl
lande att t o m kommunens fastig
hetskontor är inblandat. 

Det fmns stor risk för att den
na utveckling fortsätter och det 
kan få flera olyckliga konsekven
ser. Priserna fortsätter att stiga i 
allt snabbare takt, överläkare och ' 
professorer erövrar staden medan 
arbetare och tjänstemän drivs ut 
att bosätta sig på åkrarna runt 
Lund. Lägenheter ja kanske t o m 
hela bostadsområden blir över- ' 
nattningsställen för unga lejon på 
väg mellan huvudkontoren - Ide
on - och världens huvudstäder, 
öde och obebodda under det mes
ta av året. 

Företagen och institutionerna 
kommer att tillgodogöra sig värde
stegringen. Bostadsrätter i Lund 
är lönsamma placeringar. Det 
kommer inte att med nuvarande 
regler vara möjligt att stoppa eller 
påverka utvecklingen, eftersom 
det inte blir fråga om överlåtelser 
när man flyttar ut eller in. Ägarna 
hyr ut i andra hand utan attsjälva 
ha bott där eller ens haft tör av
sikt att göra det. 

Det vilar ett stort ansvai: på 
"folkrörelserna" HSB och Riks
byggen att stoppa de här avar
terna av boende. Man kan inte vi
sa samma flathet som när det gällt 
att komma åt de orimliga överlå
telsesummorna. Man måste stoppa 
företagens köp av bostadsrätter 
innan det gått för långt! 

Svårforcerad tingsrätt 
Veckobladsredaktionen be
slöt sig för att skicka en re
porter till Lunds tingsrätt 
för att studera hur man ski
pade rätt kring cykelstölder, 
en brottslighettyp som aldrig 
tycks nå sin topp i universi
tetsstaden vid Höje å. 

VB :s utsände gick sålunda till 
tingshuset vid Byggmästaregatan 
för att se på anslagstavlan vilka 
mål som skulle upp På dagens 
uppropslista fanns dock endast 
de anklagades namn angivna, inte 
vad målen gällde. VB gick till 
tingsrätten reception för att bli 
informerad, men damen där kun
de inte ge annan upplysning än • 
att man fick vända sig till räd
mannen. 

Detta var förbryllande, domsto
larna ska ju vara öppna för all
mänheten. Har man månne om
givit denna rättighet med diverse 
byråkratiska hinder för att inte 
massorna ska tränga sig in och 
störa den goda ordningen. Eller 
är man negativ till att nyfikna ska 
frossa i rättskipningens pikanta 
d~taljer. 

Slarvig klädsel 
Just när VB:s utsände tänkt 

dessa tankar dyker nämndeman 
Finn Hagberg upp i sin för om
ständigheterna nog så slarviga 
klädsel (ingen mörk kostym 
eller slips). VB redogör snabbt 
för det lilla problemet och ej 
stumme Hagberg tar tillfåll e t 
i akt för en monolog: 
- Jo så är det. Informationen 
till allmänheten är ytterst knapp
händig 'och enligt rykten - må
hända illvilliga - är det just för 
att försvåra för kreti och pleti att 
bevista rättegångar. Som en följd 
av denna strategi behöver man 
i de flesta salar bara ha några 
extra stolar framsatta, normalt 
endast använda av vittnen och 
vaktpersonal. Uppropslistan an
slås först den dag då rättegången 
ska äga rum, så det gäller att 
vara morgonpigg om man vill 
hänga med. Veckaplaneringen 
får man tigga om i växeln. 

Cykelstöldsnotering 
Vecka 40 noterade jag ett person
rekord då jag lyckades bli av med 
två cyklar på en vecka. stölderna 
ägde rum utanför Lundagårdkon
ditoriet. 

Enligt rykten stjäls cyklar i cen
trum på grund av dåliga bussför
bindelser nattetid. Efter en glad 
kväll på AF, då samvetet förla
mats av spritens ångor, fjnner 
den studerande ungdomen att 
det är lättast att ta sig hem ont' 
man tillgriper en cykel. 

Min tioväxlade älsklingscykel 
bröts upp med hjälp av stödet 
från en angränsande cykel. Ett 
ganska klumpigt förfaringssätt 
som visar att stölden knappast 
var planerad i förväg. Används 
cykeln bara en gång och får den 
sedan stå och rosta i en avlägsen 
krok i Lund? 

Lund lär ligga i topp i cykel
stöldssta~.istiken. Man frågar sig 
varför? Ar det för att det finns 
många juridik- och teologistude
rande (man vet att dessa stjäl 
mycket kurslitteratur)?. Eller är 
det på grund av stadens allmänna 
karaktär av cykelstad? Eller är 
polis och domstolar slappa? 

Nästan aldrig hör man talas om 
att någon blivit fålld för cykel
stöld. Må Belsebu b ta alla cykel
tjuvar i Lund! Finns det ingen 
som kan göra något åt det? 

Finn 

Inskränkningar 
VB: Det låter som om domsto
len vill inskränka på öppenheten, 
men egentligen var vi intresserade 
av cykelstölder. Har nämndeman
nen något att säga om detta de
likata ämne? 
FH: Det är ovanligt ·att sådana 
mål kommer upp och om så 
ändå sker brukar vederbörande 
komma undan genom att påstå 
att han hittat cykelil och var på 

väg att lämna den till polisen, men 
for tillfållet hade ställt ner den 
i källaren för att skydda den mot 
rost osv. Något bevisat uppsåt 
föreligger sålunda icke. 

I stället ä~nar. sig domstolama 
i huvudsak at att döma i bilmål, 

Hillevi Andersson omröstad 
Dagordningen till måndagens landstingsmöte var inte sär

skilt omfattande. Ändå infriades inte den förhoppning som 
många ledamöter säkert hade om att mötet skulle vara klart till 
lunch. Först begärde Vpk omröstning i ärendet om utökad 
borgen till Ideons industripark på Sankt Lars, och ett upprört 
brus bröt fram i sessionssalen över att förhoppningen var på 
väg att grusas. Den dimunitiva bokstavskombinationen Vpk 
borde väl förstå att så här får man inte lov att uppträda. 

Dock fick ledamöterna ge sig parti sätta sig emot det som en 
till tåls, och David Edgertons klok och enhällig valberedning 
argument mot detta stöd till med många år på nacken i stor 
privatkapitalet med hjälp av skat- och fridfull enighet kommit över-
tebetalarnas pengar underströk ens om? Fast egentligen var det 
mycket klart nödvändigheten av bra att V pk fixade till en rökpaus, 
en votering. V pk har alltid ställt och nog var den där Edgertons ar-
folkets väl före storfinansens. gument inte så särskilt dumma. 

Röststöd utifrån 
När sedan Vpk på nytt begär

de omröstning och ville ha in Hil
levi Andersson i en av de nya so
cialförsäkringsnämnderna var det 
som om själva helvetet skulle up
penbara sig i salen, särskilt om 
man från början var inställd på 
hemkomst vid lunch eller strax ef
ter. H ur fan vågar det!a lilleputt-

Vpk var faktiskt det enda partiet 
som ställts utanför den proportio
nella fördelning som borde ha gett 
partiet en ordinarieplats. Hillevi 
fick faktiskt sex röster eller dub
belt så många som Vpk har man
dat, och dessutom fick den ona
minerade David Edgerton en röst. 

De som alltså förväntat sig att 
få intaga lunch å hemorten fick 

Forts. sid. 4 

framför allt hastighetsförseelser 
och fyllerier . Det är skrämmande 
hur mycket tid som går åt till 
denna.hantering! 
VB: Kan man inte fö renkla på 
något vis? 
FH: J ovisst, till exempel kan man 
skaffa fasta kartor över Lunds 
kommun så man slapp grubbla 
över en del krångliga verbala för
klaringar och dåliga, amatörmäs
sigt gjorda skisser. Men ingen 
lyssnar på det örat så jag tar nu 
alltid själv med mig en karta. 

Det enda moderna hjälpmedel 
som domstolarna använder är 
bandspelare med korta kassett
band, som alltid tar slut mitt 
under vittnesförhören 
VB: Du är alltså gramse på en del 
rutiner. Finns det något mer att 
kvirra om? 

Kvirr 
FH: J o det här att man aldrig 
får feedback på sina domar och 
reservationer. Det vore naturligt 
om nämndemännen automatiskt 
informerades om att hovrätten 

ändrat en dom och på vilka grun
der, så att man kunde lära sig av 
misstag så att säga, men det sker 
aldrig. 
VB: Halv är hela vår värld, som 
det står i Havamal. 
FH: J u st det och så är det en eko
nomisk fråga . Det gäller att spara, 
dock ej på feta domarlöner och 
liyra arvoden till advokater, soin 
ibland inte ens hunnit tala med 
sin klient. Vittnen , som ibland 
fått offra en halv dag får däre
mot struntsummor ... 
VB: Nej vi fär nog slutanärmnan 
nämndemannen riskerar åtal . 
Synd i alla fall att inte Lunds 
tingsrätt är mer uppmärksam på 
cykstölder. 

Klostergårdens 
bygglek 

- Rör inte byggleken på 
Klostergården, säger hyresgäs
ternas kontaktkommitte III 
därnere . Fritidsförvaltningen 
planerar nämligen att minska 
öppethållandet nästa år. 

Det är risk för att vandalismen 
ökar om inte ungarna får sitt ak
tivitetsbehov tillgodosett genom 
byggleken, menar klostergårds bor
na. Många av dem lever med bara 
en förälder. Och barnen får mind
re tid att umgås med och sköta 
de djur som hålls vid byggleken. 
Och för den s k områdesverksta
den för vuxna blir det ett dråp
slag. 

Dessutom växer Klostergår
den, påminner man om. Minst 
750 personer tillkommer i de nya 
lägenheterna söder om Sunnanväg 
som blir klara för inflyttning näs
ta år. 



T rad iti onelt--vpk~potiti k: 
nej till ettor! 

Under de senaste åren har bostadskön i Lund blivit allt 
längre medan kommunen har dragit ner bostadsbyggandet. 
Detta till synes ologiska handlingssätt har motiverats av argu
ment som "bostadskön innehåller för mycket luft". Denna 
"luft" skulle bestå av familjer som ställer sig i kön utan att 
egentligen efterfråga någon lägenhet. Som bevis för d etta 
påstående. hänvisar man till den ökade handläggningstiden 
för att förmedla lägenheter i vissa områden , skriver David 
Edgerton i en reservation till fastighetsnämnden. . 
I realiteten är det så att folk tvin- som varken bor eller arbetar mom 
gas att tacka nej till ett erbjudan- kommun~n samt stu~enter ut~ 
de om ny lägenhet därför att barn. Ut?ver. d~tta vtsar m:m pa 
hyran är för hög. Detta redovisa- e_tt s k lan~sikt!~t behov pa ·525 
des för ett par år sedan i en enkät- l~genhet~r ~er ar p g a ?en natur-
undersökning. liga folkoknmgen, sanermgar m m. 

VPK :s förslag till ändringar i Därtill kommer d~t avt~ som 
programmet ska ses i samband kommunen har sluttt med mvand-
med de ekonomiska åtgärder vi rarve~ket om . att emottaga 150 
har föreslagit på såväl riksplanet flyktmgar per ar. 
som det kommunala planet, bl a Vi_ anser att v~ yrkande ~m 
genom förslag om ekonomiskt 900 lä~enheter per .ar u~der peno- , 
stöd till LKF samt om förbättrat den väl svarar mot fastighetskon-
bostadsbidrag. torets skattning av bostadsbehov 

VPK föreslår följande ändring- inom kommunen. 
ar till programmet: LOKALISERING VPK anser 

VOLYM VPK fortsätter att att 95% av lägenheterna ska byg-
kräva att bostadsbristen ska byg- gas i. Lund: På så sätt_ begrän.sas 
gas bort. Vi vill därför att det ~bets\'endlinge~:.Det ~ ~~k-
byggs 900 lägenheter per år under nmgsvart at_t milJopartiet vm oka 
planeringsperioden. Kontorets arbetspendlingen ytterh~are 
egna beräkningar visar på en ren ~enom att bygga flera hus 1_ de 
bostadsbrist om 2 200-2 500 lägen- ostra k<?mmundelarna, .. utover 
heter idag, och då har man bort- t o m fastiglJ.etskontorets _forsl~g. 
sett från önskningar om lägenhets- VPK menar att Varpmge mte 
byten, ansökningar från människor bör byggas ut - eventuella behov 

av tillkommande områden för 
byggnation borde lösas norr om 
Norra Fäladen eller öster om 
Östra Torn. 

UPPLÅTELSEFOFOMER VPK 
kan inte acceptera bostadsspekula
tion. Bostaden är en social rättig
het och ingen handelsvara. Därför 
kan vi endast acceptera spekula

. tiansfria upplåtelseformer. Det 
nya förslaget om kooperativ 
hyresrätt uppfyller en viss mån av 
självförvaltning samtidigt som spe
kulation i överlåtelsepriser för
hindras. VPK stödjer detta förslag 
under förutsättningen att insats
priserna sätts lika med noll. 

VPK yrkade att 70% av lägen
heterna skulle uppföras som tradi
tionella hyresrätter och 30% som 
kooperativa hyresrätter. 

LÄGENHETSSTORLEKAR 
VPK m~nar att alla boende har 
rätt till en fullgod bostads
standard. Därför har vi tidigare 
sagt nej till lägenheter på l ,5 rum 
och kök. Därför säger vi ännu mer 
bestämt nej till l rum och kök. I 
en stad med bostadsbrist kommer 
man att I!nna många unga familjer 
med barn som bor kvar i sina 
gamla ettor. Detta är socialt 
oacceptabelt. 

A VKONTORISERINGSPLAN 
VPK har länge krävt att kom
munen ska upprätta en avkontori
seringsplan. Det nya tillägget till 
förköpsplan ger kommunen möj
lighet att använda en sådan plan 
i sam1Jand med förköpsärenden. 

Zigenare i kulturkrock 
Zigenarfrågan · är ingenting 
man diskuterar nuförtiden. 
Annat var det förr då social
läkaren John Takman och 
författaren Ivar Lo-Johan- · 
son slog larm om vandrar
folkets svåra villkor . I dessa 
dagar är problemen delvis 
annorlunda på så vis att 
zigenarna är invandrare från 
fjärran länder och att de nu 
försöker bli stationära i van
liga hyreshus. 

I Lund fmns bara på Norra 
Fäladen ca 150 zigenare, varav 
30-tal barn i förskoleålder och 
ungefar lika många i grund
skolan.De kommer huvudsakligen 
från Jugoslavien och Tjeckoslo
vakien, där en del levat under 
så svåra förhållanden att de 
tvingats till tiggeri och snatteri. 
Denna överlevnadsstrategi är inte 
så lätt att överge, vilket också 
noterats av många boende på 
Norra Fäladen. 

Zigenarna tycker om att träffas 
i samband med bröllop, födelse
dagar, begravningar och andra 
»fesftillfallero>, en tradition som 
väl är är en förutsättning för att 
den zigenska kulturen ska leva 
vidare. Att ljudnivån därvid kan 

bli hög står klart för många gran
nar vid det här laget. 

Lokaler behövs 
Ä ven zigenare förstår det och de 
har därför begärt att kommunen 
är behjälplig med att skaffa sär
skilda lokaler, men det har hitin
tills inte gått att ordna. Ä ven om 
de- gamla barackerria vid hem~ 
värnsgården varit på tal. 

Då och då trummas tjänstemän 
samman för att dr)(fta zigenar
frågan . Därvid har det framgått 

att zigernarnas dåliga svenskkun
skaper är ett stort hinder för an
passning till det svenska samhäl
let (som det inte får lycka,sallt 
för väl med om zigenarna ska 
kunna leva kvar som folk) . 

Komvux vill ha en centralt 
belägen lokal på Norra Fäla
den, dit vuxna zigenare kan 
komma för undervisning. Sam
tidigt önskas personal och lo
kaler för barnpassning, för att 
frigöra mödrarna och förhindra 
att småttingarna driver omkring 
på t ex fritidsgården. 
I des~ önskade lokaler skulle 

också barnavårds- och mödra
vårdscentralemas personal ha 
någon service åt zigenarna. Tid
ningsbärarnas lokal har vari t 
på tal, men det blev visst för 
dyrt. 

Frånvaro 
I skolan har 1\)an problem med 
tonårszigenarnas 5 0-procen tiga 
frånvaro, som bl a orsakas av 
ovan nämnda festtradition och 

av att zigenarna tidigt ingår äk
tenskap 

Det märkliga har ändå hänt att 
nästan hälften av zigenarbarnen 
klarat grundskolan och att en är 
på väg att lyckas nied gymnasiet. 
E ör zigenarnas del är det fråga om 
en utbildningsexplosion av aJdng 
skådat slag. Säkert kommer det 
att ge upphov till svåra genera
tionsmotsättningar. 

Dokumentation 
En tarike som slår en är att zi
genarna erbjudes väldigt lite . 
kulturstöd jämfört med ex. sa
merna, trots att zigensk kultur 
funnits i Sverige sedan Gustav 
Wasa, alltså län~re tillbaks i 
tiden än när skaningarna blev 
svenskar. Varför finns inga mu
seer, folkhögskolor , kulturhus och 
forskningsinstitut som stöd för 
zigensk kultur? 

Förståsigpåare säger att zige
nare är hemlighetsfulla och inte 
låter sig dokumenteras så lätt, 
men ändå är det en massa sven
skar som skrivit · artiklar och 
böcker om dem! 

Om zigenarna själva fick eko
nomiskt utbyte av ovan antydd 
verksamhet kanske man kunde 
rädda en kultur som just i dessa 
dagar hotas av utplåning 

Finn Hagbergl 

PS 
Sedan det ovanstående skrevs 

har jag lyssnat på Hans Caldaras, 
som i tisdagens ABF -föreläsning 
talade oi'n zigenare. Jag lärde mig 
då att zigenarna inte är ett folk 
utan åtminstone fem. De i Lund 
tillhör LeRom. Vidare att zige
narna blivit ett "vandringsfolk" 
på grund av lagstiftning: i Sverige 

Från det 
kommunala 

Kommunstyrelsen 
hade sammanträde i tisdags. Före
dragningslistan innehöll 19· besluts
ärenden. Resultatet blev fyra 
bordläggningar, ett ärende utgick 
(man hade "glömt" MBL-förhand
la) , ett ärende lades till handling
arna. Bland övriga ärenden kan 
nämnas två: 

Föreningen Kulturmejeriets 
nyttjanderättsavtal 
som var uppe till behandling för 
fjärde gången. Det första avtals
förslaget , liksom det andra och 
tredje, var inte .längre aktuella. 
Ett fjärde förslag, som förhand
lats fram av Föreningen och fri
tidsnämnden, låg på bordet, far
digt för godkännande. Och så god
kändes då ... ett femte förslag . 
Ansvariga kommunalrådet Lytt
kens hade nämligen gripits av en 
obegriplig lust att göra något, och 
presenterade ett eget förslag. Och 
slikt måste ju uppmuntras! 

Informationscentralen 
Knäckfrågan för borgama har va
rit: hur lotsa fram turistintenden
'ten Kjellin (m, f d kommunfull
mäktigesuppleant) till cheftjäns
ten? Man gjorde ett första försök 
redan då utredningen om bildan
det av en informationscentral på
gick, men fullföljde inte . Sedan 
försökte man få det till att tu
ristintendent och informations
chef nog är ungefar samma sak: 
samma person, ny titel. Men ef
ter kompakt motstånd från samt
liga berörda fack och från en sam
lad politisk opposition (tjänsten 
måste utlysas) backade fp. Full
mäktige skickade tillbaka ärendet 
till kommunstyrelsen, och arbets
utskottet började fundera. I drygt 
fem månader funderade man. Un
der tiden vikarierade Kjellin (m) 
på chefstjänsten. Detta visade sig 
katastrofalt - för Kjellin. Det 
fungerade nämligen inte alls (se 
VB nr 24). 

Vad göra? Jo, kommunstyrel
sens ordförande (m) ingriper. 
Rädda vad som räddas kan: "Vi 
behåller turistintendenttjänsten 
och låter Kjellin (m) sitta kvar på 
den. Istället omvandlar vi den va
kanta informationssekreterartjäns
ten till chefstjänst och utlyser 
den. Voila!" 

Det finns bara en hake . Det 
finns en vikarie på sekreterar
tjänsten också, som nu riskerar bli 
utan jobb. Fast det är ingen aktiv 
moderat, och dessutom en kvinna. 
Hon får väl skaffa sig barn och le
va på Håkanssons (m) vårdnads
bidrag. 

Fortsättning följer. 

fanns långt in på 1900-talet en 
lag som sade att zigenare bara fick 
stanna tre veckor i en kommun. 
Att två miljoner zigenare mörda
des av nazisterna (även andra siff
ror förekommer). Att Ivar Lo 
skrivit en dålig bok om zigenare. 
slutligen att zigenarna är ytterst 
beroende av en samlingslokal där 
de kan ha sina stora träffar utan 
att störa Svensson. 
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bilar skars sönder på Örnvägen i 
helgen. Ytterligare sju bilar ut
sattes för skadegörelse på olika 
håll i Lund under helgen." 

Ur Sydsvenskan den 7.10. 
Grr 

Tax 86 
Årets taxeringsarbete, Tax 86 , 

rullar vidare ute i Södra Vebarp. 
Hårt jobbar vi med att åstadkorn
rna rättvisa och enhetlighet i be
skattningen på vår lilla ort. I tis
dags var det t ex en universitets
lärare som försökte få avdrag för 
facklitteratur, men det hade han 
verkligen inte mycket för. 

Och vid kaffet i halvtid berät
tade centerpartisten följande från 
livet på landet förr i tiden: 

En bonde hade blivit riksdags
man men hade ferie hemrna på 
gården. Han fann att det mesta 
var som det borde, men var lite 
bekymrad över tuppen som gick 
i egna tankar och inte ens tittade 
åt hönorna. 

- Han har väl också varit i 
riksdan sen sist, fräste hustrun. 

Den historien fick vi f ö höra 
redan i samband med Tax 84 , 
men den blir ju inte sämre för det. 

Gr 
Forts. från sid. 2 
alltså aväta densamrna å lands
tingets matsal, vilket man hade 
skäl att tacka Vpk för eftersom 
det serverades en alldeles utsökt 
kalvstek. Från och till kan t o m 
vpk-are njuta denna fröjd redan 
innan den serveras i himmelens 
höjd. 

strejken på tvätten 
På dagordningen fanns också 

en enkel fråga från Helena Svan
tesson om den dåliga beredskapen 
i samband med strejken vid tvät
ten I sammanhanget påtalade 
förvalti:ringsutskottets ordförande 
Lars Walberg (m) de åtgärder som 
skulle vidtagas för att lindra situa
tionen, men ingenting nämnde 
han om nödvändigheten av att 
trycka på landstingsförbundet om 
att ta upp förhandlingar och se till 
att det blir rättvisa i lönesättning
en. 

Det fanns också tio interpella
tioner till mötet, bl a Inger J O
hanssons om överförskrivning av 
beroendeframkallande läkemedel, 
om rätt till arbetstidsförkortning 
och förlängd tjänstledighet samt 

SN 

stadsloppet härförleden i 
Lund visade att vvk IF :s 
motionslöpningssektion är på 
frammarsch. Nu när jogging 
inte längre är a la mode bland 
idrottens hoppjerkor gäller 
det att visa att kommunister 
inte så lätt faller för trender. 
Det viktigaste är dock att löp
ning är den naturliga grunden 
för nästan all idrott och pas
sar alla åldrar, även om det 
inte alltid är så roligt med 
dessa enformiga rörelser. 

Nog predikat! Låt oss nu i stället 
pilminna om - det gäller ju att 
börja träna i tid - V pk-Lunds två 
motionslopp vid juletid, vilka äro 
helt anmälningsavgifts-, funktio
närs- och prisfria. 

På julaftonsrnorgon,när solen 
går upp, startar Vilhelm Ekelund
loppet från järnvägsstation i Es
löv. Vi springer de cirka 2 milen 
till konditori Lundagård. Tar his
sen upp till kollektivet Glädjen, 
där man belönas med nybakade 
saffransbröd. De som vill kan van
dra eller cykla sträckan. 

Ett par kända folklivsforskare, 
som brukar springa loppet, har 
redan börjat intressera sig för den
na nya jultradition i det post
modernistiska samhället. 

Nyhet 
Det andra loppet går på nyårs
aftons morgon och har bara 
sprungits en gång tidigare av en 
liten provgrupp av löpare. Start 
är från Lundagård och löparna 
springer över stadsparken, gamla 
järnvägsspåret till Stora Råby , 
där man vinkar till rnadonnan 
som bor i den lilla kyrkan. 

Sedan bär det av upp till den . 
rivna Linerogården. Här stannar 
man och erinrar sig paret Knut 
Wicksell och Anna Bugge, som 
på denna plats bodde som Sve
riges mest ökända sambopar 
(de ville inte gifta sig eftersom 
kvinnan vid sekelskiftet då auto
matiskt underordnades mannen). 

Man springer vidare i en cirkel 
tillbaks till Lundagård. Det blir 
en dryg mil. 

sjukvårdens- vikanesituation under 
sommaren. 

Mötet blev alltså betydligt 
längre än vad många önskat. Inte 
ens eftermiddagskaffet kunde av
drickas å hemortens lugnt vote
ringsfria trakter. 

Bugge-Wicksell 
Händelsen kallas Bugge-Wicksell
loppet efter ovan nämnda par. 
Förra året gavs det ut en bok om 
Anna Bugge-Wicksell, men det 
var faktiskt VB som i en artikel 
1985 :21 först drog fram henne 
ur glömskan. 

Anna är en sorts liberal före
gångare till Alva Myrdal på kvin
no- och fredskampensområde och 
Knut var en stor sanningssägare 
för sin tid. Han fick även plikta 
med fängelse för sin vassa tunga. 
Personligen var han dock en mild 
familjefar av den hemtrevliga sor
ten , som drog sin kärra med livs
medel upp till Linero varje dag. 
Professorn gick i arbetarnas de
monstrationståg på första maj 
men var inte direkt organiserad: 
»Jag är ett får men tillhör inte 
hjordero>. 

Anna blev en av de första i 
Lunds kommunfullmäktige 
av kvinnligt kön då hon 1912 
kom in på en särskild kvinno
lista. Här verkade hon bland 
annat för en femte klass för 
Lunds folkskolor. 

Varför reser inte Lineroberna 
ett äreminne över detta fritänk
ande par, som ju dessutom bott 
i den gård (nesligen riven av bor
garna) som givit namn till stads
delen. 

Vpk IF glömmer dom i alla 
fall inte! 

Sportred. 

POSTTIDNING 

ANSLAGET 

Kollek t ivet "Gläd jen", Kyrkoga
tan 17, söker ny m edlem till den 
1.1.8 7 . Snyggt rum med u t sik t 
över Lundagård . Önskemål: längre 
t id s boende, kollektivintresse. Nu 
är v i: familj med två små barn, 
sam b opar, vet eran. Tel 129098. 

VP K IF. L ö 11.10 börjar inom
husfo t b o l lens träni ng, Lerbäcks
sk o lan kl 16-18. All a väl k omna. 
I NTERNATION ELLA UTSKOT· 
TE T. Må 13.10 19.30visar Marga
reta N ordh bi lder f rån Nica ragu a 
på vpk· lo ka len. 
BLA SO R KESTER N. Lö 11.10 
appel lmö te på Må r tensto rget, 
saml ing k l 1 1 .40, nr 14 , 4 0,44 :1, 
60 :3, 13 1, 155, 156 . Sö 12.10 k l 
18 novetter , samma tid t rä, kl 19 
sto ra orkest ern , al l t på Palestra. 
To 16.1 O sextett kl 19 .30. Boka 
in Idaröd 8 - 9 .1 1 ! Och l ö 15.11 
fira r st ockholmsorkestern tioårs
j u b i leum m ed f est. Om minst fem 
reser kostar tåget 440 kr inkl 
l iggpl ats. Förslag: fr Lu nd lö 7 .1 5 , 
åter med nattåg rn å 5.48 . Då 
hi n ner man med tre museer och 
en . operaförestä llning u töver f es
ten! 

ING ENJÖRER MOT KÄ RNVA
PE N . T i 14.10 " Kä rnvapenkr ig av 
m isstag", Fo l kets hus, H olmbergs
sa len , k l 19. 
KU LTUREN. Sö 12. 10 d ocktea· 
te rn "Amali a och statarpoj ken " k l 
15. O n 15.10 "De sk ånska statar
na i bil den" k l 19. 
AMNESTY . Lö 11. 10mottagning 
av begagn ade böcker. 

KONGR ESSFÖRBER E DANDE. 
Lö 11 .1 0 k l 13 m öte hos Ann, ös
t ervångsvägen 32 . A l la väl komna! 

Kompol har möte må 13.1 O k l 
19.30 på vpk-lokalen. Ämne. bud
geten l 

rc••uon l 
Detta nu m m er gj o rdes av Fi nn 
Hagberg, Gunnar Sandin och Las
se Svenss on. 

·&l. 
Kontakt redaktör f ör nästa nr 
Gunnar Sand in, tel 135899. 
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