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.Korten 
på bordet 
V pk-Lund har nu lagt sitt för
slag till budget för nästa år. 
För vän av ordning kan den 
te sig något generös på ut
giftssidan, med tanke på att 
inte heller vpk är beredd att 
höja skatten. 
Nu har det inte varit vpk:s ambi
tion att på krontalet balansera sin 
budget eftersom förhållandena då 
vpk skulle befmna sig i ett majori
tetsläge vore så annorlunda. I stäl
let vill man markera de områden 
inom den kommunala verksam
hetssfären som man anser viktiga. 

En inte helt okontroversielllös
ning är att klara budgetunderskot
tet genom att sälja Grand hotell. 
Vpk är ju normalt inte ett parti 
som vill sälja ut kommunens mark 
och egendom - det är faktiskt 
moderatemas lilla specialitet. 

Emellertid ser vpk Grand hotell 
och restaurang som en symbol 
för lyx och ohämmad flärd. Här 
spenderas representationspengar i 
mängder och överklassens frossar i 
gommens läckerheter och viner av 
bästa sort. I de dyra hotellrum
men försöker man sedan nyktra 
till inför morgondagens kongres
ser eller vad det kan vara. 

Spritt ägande 
En närmare eftertanke säger att 
allt ingalunda bör vara ägt av stat 
och kommun ens under socialis
men. Tvärtom bör ägandet spridas 
till kollektiv av olika slag. I det 
här fallet skulle det passa om 
kooperationen, Reso eller annat 
folkrörelseägt företag gick in och 
skapade en mer rimlig hotell- och 
bespisningsmilj ö. Ett Bal Palais 
för mogen ungdom och livsglada 
pensionärer skulle också Lund må 
bra av att ha. 

skattehöjning 
Men allvarligt talat är väl inte 
Grands försäljning en direkt lös
ning på Lunds ekonomiska prob
lem, men det är ett exempel på 
att fantasin kan komma till 
uttryck även i budgetarbetet . 

På sikt måste man räkna med att 
fortsätta att bygga folkhemmet 
med hjälp av den sedvänja som 
visat sig så framgångsrik, nämligen 
svenska folkets urgamla rätt att 
höja sin egen skatt. 

Red. 

Funnen staty 

Den efterlysta statyn i all sin prakt. Arbetaren är försedd 
med läderförkläde och skiftnyckel från tiden före den 
berömde Johansson. Frisyren ger associationer till Fidias 
hjältar och gav den nya industrin liksom dess proletariat en 
historisk anknytning. 

Efterlysningar i VB brukar ge 
resultat ofta redan innan tidningen 
kommit ut. Den här gången var 
det Lars A Johansson på Kulturen 
som hade läst VB redan på 
tryckeriet och kunde berätta var 
den holmbergska sta tyn fanns. 
Det var den som till nån gång på 
7 O-talet stod inne på gård en till 
Bantorget 6, det hus som fabri
kören Carl Holmberg lät bygga för 
utställning och försäljning av sina 
verkstadsprodukter, men som 
också rymde praktfulla bostads
våningar. Nåväl, statyn, som ju 
föreställer en arbetare i Carl 

Holmbergs verkstad, med läder
förkläde och en gammaldags 
skiftnyckel i handen, lär numera 
fmnas i Falsterbo, denna av 
arbetarklassen åtminstone på den 
tiden förgätna plats. statyn finns 
hos Rikard Holmberg, medeltids
historiker och ättling till verksta
den. 

Vore det in te passande att 
återföra statyn till Bytarebacken 
som ett monument över Lunds 
tidiga industriperiod. (T.ex. istäl
let för den omdiskuterade ryttar
statyn!) Vad säger Konststöds
nämnden? 

Zigenare 
de 11ya 
judar11a 
I den debatt som rasar kring 
Guillous svårtolkade zigenarpro
gram har man påpekat att det var 
märkligt att zigenarfolken repre
senterades av nyinflyttade män 
som knappt kunde svenska och 
som därför hade svårt att bemöta 
de generaliserande fördomar som 
framkom ur hederliga svenskars 
strupar. 

På Norra Fäladen fmns t ex 
zigenare som kan svenska be
tydligt bättre och som kunda ha 
upplyst om att zigenare ingalunda 
ser icke-zigenare som några andra 
klassens människor : man bedömer 
givetvis sina medmänniskor efter 
hur man sjä lv blir bemött. Att zi
genare är så fruktansvärt hemlig
hetsfulla är också en romantisk 
fördom, som lätt kan vederläggas 
med en hänvisning till Katarina 
Taikons skrifter och alla andra 
böcker som har skrivits om zi
genarkulturen. 

I TV-programmet framhävdes 
PROBLE.\1EN. Att zigenare , lik
som andra invandrargrupper, har 
det svårt med svenskan anses av 
alla tyckare som ett fruktan svärt 
problem. Men det är ingen som 
säger: Oh vad märkligt, den där 
lilla zigenartjejen kan jugoslaviska, 
romani och dessutom svenska 
ganska bra1 

Det faktum att svenska zig
genare inte begiir mer brott än 
svenskar i gemen kunde ha föran
lett nagon till en optimistisk be
traktelse över hur lätt det är för zi
genare att ta seden dit de kommer, 
om de erbjuds drägliga överlev
nadsvillkor, men i stället fram
hävs de inflyttades snatterier. 

Zigenare i Lund, Malmö och 
andra svenska städer är pii väg att 
bli behandlade som judar förr i 
tiden. Det talas redan om att de 
borde fii bo för sig sjä lva (i ghet
ton) för att inte störa sina grannar. 
Det är ett främmande , hemlig
hetsfullt, asocialt folk som ingen 
förstår sig på b la bia b la. 

I somras ropade man ut i 
Källbybadets högtalare att tjuvar 
nu befann sig på området och att 
det gällde för de badande att be
vaka sina handväskor. Samtidigt 
såg man några zigenarbam komma 
in på Lunds kommunala utebad i 
sina färggranna kläder, glatt sam
språkande och med de äldre bar
nen som goda herdar för de yngre. 

FH 



Nu går det 
för långt! 
Nu har det hänt även här i Wla 
Lund. Den världsomspännande 
hamburgerkedjan MacDonalds har 
öppnat vid Mårtenstorget Nu ska 
även Lunds befolkning få ta del av 
deras näringsbefriade unismak
tugg. 

Det är äckligt att, efter att ha 
läst Glinter Walraffs bok Längst 
därnere, veta att det är detta svi
neri som har etablerat sig vid 
Mårtenstorget. Multinationella 
kedjor som denna kan inte ur
säkta sig (vilket de lägger ner stor 
möda på att göra) och säga något 
i stil med "det här är ju Sverige, 
så fungerar inte MacDonalds här", 
för pengarna, vinsten, profiten, 
kommer sig av att de runt om i 
världen sprider sin billiga, nä
ringsbefriade bukutfyllnad, an
ställer folk som får arbeta under
betalda under vidriga förhållan
den. Förhållanden som är svåra 
att ana bakom MacDonalds glada, 
rödgula framtoning. 

Den multinationella amerikans
ka hamburgerindustrin vill impor
tera nötkött från sydarnerika för 
att det är billigare att köpa kött 
därifrån än från producenter i 
USA. De sydamerikanska länder
na - fr ä m st Brasilien - tvingas p å 
så sätt att skövla regnskogen och 
göra marken till betesmark för 
nötkreatur, för att få pengar till 
att klara sin dåliga ekonomi och 
sin skuldsättning till USA. 

På så sätt är även MacDonalds 
medskyldiga i skövlingen av regn
skogen. 

Låt regnskogen leva. 
Bekämpa äckliga MacDonalds. 

"Hamburgaren, denna svettiga, 
brunaktiga skiva med minst 98 
millimeters diameter och 145 
respektive 125 grams vikt, studsar 
som en plastbricka när man kastar 
den mot grillen . J fruset tillstånd 
låter den som ett mynt som slår 
mot glas." ur G Walraff Längst 
därnere. 

F d Spisen 
V åra dagliga steg går förbi den lo
kala Arbetarrörelsens högborg, 
d v s Folkets hus. Länge har vi 
undrat vad det skulle bli av Spi
sen, där vi hävt en och annan öl 
när andra ställen varit bommade. 
Vår nyfikenhet har inte blivit 
mindre av alla klassiska kolonner 
som vi sett modelleras fram inne 
i lokalen. Kolonner i Folkets hus: 
ja varför inte? Det finns ju ett 
socialdemokratiskt bildnings
arv från Arthur Engberg och Alf 
Ahlberg att ta vara på. 

Sen läser vi i gratistidningen 
Nöjesguiden att Spisen ska för
vandlas till La Cupol (märk det 
raffmerat borttappade e-et på 
slutet!): Ombyg~naden kostar en 
del. Det blir tva avdelningar: en 
billigare med varmrätter för max 
120 kr och en exklusivare . 

Även här tar vi gärna emot 
rapporter från insiders. 

Gr 

f.~ målnin~en ser vi St Annegatn, i mi~ten av bilden ser vi huset so~ inrymde Vpk Lunds 
10rsta partilokaL I lokalen skrevs, stencilerades och adresserades ocksa det första numret av 
VB. När Vpk flyttade ut så såldes huset till en privatperson som rustade upp huset till 
bostad. 

Svek mot 

skattebetalarna 

Vid landstingets förvaltnings
utskotts möte den 20 oktober 
så beslutade borgama att 
akutbilsverksamheten ska 
övertas av Sydsvenska Läkar
konsult AB (Grauers). 

I en protokollsanteckning till be
slutet säger vpk:s representant 
Helena Svantesson bl.a . 
" Förvaltningsutskottets borger
liga majoritet har alltså beslutat 
avsätta 2 .l milj kronor per år av 
skattebetalamas pengar till en 
privat vårdgivare för upprätthål
lande av akutbilsverksamheten i 
Lunds och Orups sjukvårdsdi
strikt. Trots att de erkänner att 
den befmtliga verksamhetn 
fungerar utmärkt föredrar nu 
borgarna att slå ·sönder och pri
vatisera den. 

Detta är ett stort svek mot 
skattebetalama och mot dem som 
hitintills bemannat akutbilen i 
Lunds sjukvårdsdistrikt. Det fmns 
många fördelar med att låta sjuk
vårdsdistriktet fortsätta akutbils
verksamheten i stället för att sälja 
ut den. Självfallet är det en starkt 
negativ hälso- och sjukvårdspoli
tisk konsekvens att genom två 
vårdgivare bryta kontinuiteten i 
vården. Dessutom skulle ett bibe
hållande av verksamheten leda till 
en förstärkning av akutmottag
ningen, som redan nu är i behov 
av mer nattpersonal. Man måste 
också påtala den egendomliga 
helomvändning som den borgerli
ga majoriteten gör när man under 
våren annonserar efter sjukskö
terskor till akutbilsverksamhetn 
för att ett halvår senare fatta 
beslut om privatisering" 

Frå11 vanligen väl
underrättad källa 
Vassa tungor på mitt biblio
tek kallar Veckobladet för 
Personalbladet för att jag 
under den senaste tiden skivit 
en del om min arbetsplats. 
Orsaken är förstås att filialen, 
där jag jobbar, varit nedlägg
ningshotad och att arbets
platsutplåningen fortfarande 
är det. 
Men det anses nog inte riktigt 
grannlaga att man som ~änste
man skriver om sitt eget arbete 
(eller parti, hem, problem o s v), 
ty en svensk tiger om det som 
han verkligen vet. I övrigt kan han 
ha åsikter om allt möjligt. 

Njaa, "åsikter" förresten, det 
är nog inte bra att ha om man är 
en korrekt svensk, särskilt inte om 
man är journalist. Kalla fakta ska 
det vara: man konstaterar ju bara 
att världen är som den är! Eventu 
ella värderingar ska hamna på be
stämda sidor, i en tidning med 
klass. 

Där vi står 
De som gått igenom journalist
högskola och som velat jobba med 
Veckobladet brukar efter en tid 
drabbas av nervsammanbrott efter
som åsikter och fakta blandas hul
ler om buller i denna amatörtid
ning. Att vi som ofta skriver i 
Veckobladet är sådana hialösa 
subjektivister beror inte enbart på 
att vi vill gå emot strömmen, utan 
har också samband med att vi 
inte har någon tid avsatt för van
liga journalistiska rutiner. Vår 
chans är helt enkelt att skriva där 
vi står, något annat gives icke. Om 

fler insåg detta skulle vi kunna 
utvidga medarbetarskaran 
kraftigt. 

Nyhet 
Nu ska jag läcka en liten "nyhet" . 
Vår planeringsgrupp på norr, som 
består av tjänstemän från olika 
förvaltningar, har arbetat ihop en 
budget för vad det skulle kosta 
att bygga upp en kansliresurs för 
en Kommundelsnämnd på Norra 
Fäladen. Man har tänkt sig att an
ställa en kontorsassistent och en 
samordnare, med lokal och utrust
ning och även kalkylerat in arv
oden, utbildningspengar och in
formationskostnader. Det hela 
skulle gå på drygt 800 000 kronor 
(varav en del kostnader nog kan 
tas från nuvarande förvaltningar). 
Det ska ändå järnföras med bud
getberedningens förslag som ligger 
på 100 000 kr. Frågan är om den 
borgerliga majoriteten är beredd 
att betala priset för att ge kom
mundelsförsöket en rimlig chans? 

Kollektivitet 
Planeringsgruppen har också tagit 
ställning för att förorda en sam
ordnare, inte en kommundels
chef, som många organisations
experter med hierarkisk läggning 
föredrar. En samordnare är lik 
ställd, inte överordnad , i relation 
till övriga förvaltningsansvariga . 
På så vis skapas järnlikhet i pla
neringsgruppen och man får en 
sorts kollektiv ledning inom 
tjänstemannastaben. Det gamla 
hederliga svenska kollegiesystemet 
återuppstår. Men är det en styggel
se för våra majoritetspolitiker? 

Finn 



Lund ocl1 regionen 
Kan vi vid sekelskiftet åka 
pågatåg mellan Lund och 
Köpenhamn på mindre än en 
halvtimme? Vill vi göra det? 
Frågan om Öresundsförbin
delserna avgörs huvudsakligen 
utanför Lund, men det hindrar 
inte att det finns lundaaspek
ter på frågan. Och det är bara 
en av de aktuella frågor där 
lundaborna och lundapoliti
kema måste lyfta ögonen över 
stads- och kommungränsen. 
Länsstyrelse, landsting och kom
munförbund: nivån närmast över 
den egna kommunen är svåröver
skådlig. Vem driver Lunds intres
sen på den nivån och hur drivs de? 
Vi har inget svar, men saknar 
naturligtvis inte synpunkter. 

Betong-Bertil regerar 
Ett ärende i våras belyste proble
matiken. Länsstyrelsens vägpla
nerare har länge ritat på en ny, 
bred väg som ska leda biltrafiken 
från Kävlinge mot Lund och Mal
mö. Den skulle stryka förbi Vär
pinge och vika av mot motorvägs
karusellen vid Höjebromölla. En 
logisk länk i det system som de 
avlönade miljöfienderna på väg
verket och dess underavdelningar 
bygger upp bit för bit. 

Avsnittet närmast Lund går 
här under namnet "Västra ringen" 
och skulle enligt projektets re
klammakare få även lokala upp
gifter: fullborda Lunds omringning 
med högfartsvägar och avlasta 
gatunätet på Väster. Men mot
ståndet var som bekant så om
fattande och segt att det så 
småningom såg ut att finnas en 
politisk majoritet mot Västra 
ringen. Vpk och mp var förstås 
emot, centern var kritisk mot det 
åkermarksslukande projektet som 
LRFs lokalavdelningg engagerade 
sej mot och så småningom vände 
även socialdemokraterna tummen 
ner , efter ett engagerat arbete av 
deras stadsdelsförening på Väster. 

Men vad hände? Jo, lands
hövding Bertil Göransson tog ett 
enskilt samtal med den social
demokratiska partiledningen i 
Lund. Man kan tänka sej att han 
spelade på minst två strängar: 
makt och kamratlojalitet. För inte 
så länge sen var han aktiv lunda
politiker och hade som social
demokrat att följa besluten från 
arbetarkommunens medlemsmöte. 
Nu bor han i Malmöresidenset och 
såg som sin ·plikt att genomdriva 
"regionens" intressen mot Lunds. 
Naturligtvis underlättade det att 
han personligen, vid sidan av sin 
jovialiska framtoning, är en be
tongsosse av tristaste sort. 

Claes Göran Jönsson & co vek 
sej:Västra ringen byggs. 

Öppna eller sluta sej 
Lund har varit ledande i en all
män utveckling med ökat intres
se för och mer debatt kring kom
munpolitiken, på fullmäktige
möten och insändarsidor och även 
i gatubilden. Kommer man till 
den regionala nivån är de valda 
organens makt mindre men fram 
för allt diskussionen och upp
märksamheten obetydligare. Det 
ökar utrymmet för tjänstemanna
styrning och mygel. 

För det andra är Lund radi
kalare i miljöfrågor än de flesta 
andra skånska kommuner (liksom 

var radikalast i 
m<ukoolliti:ska frågor) . I en komp
romisssituation innebär det lätt 
att Lund kommer till korta inför 
majoriteten. En tidigare lunda
majoritet gick emot externvaru
hus av typ Mobilia. Dess ställning 
undergrävdes inte minst av att 
hungiga kranskommuner stod 
redo att dra till sej de köpstarka 
bilshopparna. 

Innebär detta att vi måste slåss 
ännu hårdare utåt för vår "lunda
linje" eller isolera oss kring vår 
relativa radikalism? Frågan är inte 
retorisk eller innehållslös: man 
kan t ex se att vpk Lund har valt 
den senare linjen i förhållande till 
sin partiregion. Och vad kan vara 
mer lundensiskt än Veckobladet? 

Gunnar Sandin 

SSK-en passiv församling 
Bodil Hansson i Lund är efter förra valet ensam vpk-are i 

SSK, Sydvästra Skånes Kommunförbund. Där sitter samman
lagt 51 representanter för Burlöv, Kävlinge Lomma Lund 
',f almö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och'Vellinge.' Det ä; 
borgerlig majoritet med moderaten Elsie Rent!e frånM almö 
som ordförande. 

- Det är ofta tunga represen
tanter för kommunerna som sitter 
i SSKs fullmäktige , berättar Bodil. 
En fördel är väl att de beslut som 
tas blir väl förankrade. Men en 
klar nackdel är att dessa upptagna 
personer, kommunalråd och lik
nande, inte alltid prioriterar SSK. 
Det är dåligt med närvaron. Jag 
ska motionera om suppleanter. 

starka tjänstemän 
- Fullmäktigemötena är glesa, 

korta och i allmänhet debattfria . 
Den debatt som frnns har oftajag 
och mina företrädare som vpk
representanter stått för, säger Bo
dil Hanson. 

Det betyder inte att allt är frid 
och fröjd. En gång hotade Trelle
borg att lämna SSK som man me
nade stödde Malmö i färjefrågor
na, och det har även varit konflik
ter kring vilka tätorter som bör få 
expandera. 

- Men sånt kommer kanske 
fram i styrelsen eller på blockens 
beredningsmöten , där vpk inte får 
vara med, förmodar Bodil. 

Inte heller allmänheten eller 
pressen brukar uppmärksamma 
fullmäktigemötena , som ofta upp
tas av föredragningar från olika 
tjänstemän. Med svag parlamenta
risk styrning får tjänstemännen en 
stark ställning. 

Vindmöllor 
Nyss var en utredning om lo

kalisering av vindmöllor ute på re
miss. Utredarna angav två alterna
tiva skyddsavstånd till bebyggelse: 
300 och 500 meter. I Lund accep
terade byggnadsnämnden 300 vil
ket gav plats till fyra grupper av 
möllor i kommunen. SSK gick på 

kanslichefen Modings 5 00-meters
linje, vilket gjorde att det bara 
rymdes en enda grupp i hela kom
munen. 

- Sen gick ordföranden ut i 
ekot och sa att fullmäktige stöd
de Modings och styrelsens linje 
trots att vi inte hade diskuterat 
saken alls, säger Bodil. I sakfrågan 
menar jag att vi bör godta vind
möllor eftersom de behövs när 
kärnkraften ska ersättas. Fast jag 
har sympati för förslaget att pla
cera dem utanför kusten. 

P ågatågen 
SSKs tyngsta och viktigaste 

ansvarsområde är väl pågatågstra
flken. Man driver den ihop med 
NSK och Eslövs kommun, men 
SSK är huvudkraft i samarbetet 
och kontoret ligger i Malmö. 

- Pågatågstraflken är bra och 
framgångsrik, tycker Bodil. Där
för är det beklagligt att SSKs 
"trafikchef' Lennart Serder i en 
intervju nyss var kallsinnig till 
att utvidga nätet i riktning mot 
Dalby och Ystad. I stället hade 
han nappat på tanken med trafik 
till Kastrup och Köpenhamn. Ja , 
inte mej emot, bara vi slipper 
bilbron. 

- Vpk har i SSK tagit flera 
initiativ kring pågatågen. Vi drev 
på om hållplatsen i Gunnesbo 
och vill ha en även vid Kloster
gården. Vi tycker att resorna har 
blivit för dyra . Vi gick emot för
söket med tågvideo, som upp
hörde av tekniska skäl, och jag har 
lämnat förslag om tösanaron för 
att motverka den kompakta mans
dominansen. Men tyvärr vill sty 
relsen reservera tösanamnen till 
eventuella dieseltåg! 

Män på skolledartjänster 
En man och en kvinna var lika 
meriterade för en skolledartjänst 
på Lerbäcksskolan. skolstyrelsen 
valde mannen därfö.r att han hade 
erfarenhet som tillsynslärare. Vid 
nästa sammanträde skulle man 
välja en skolledare i Genarp. 
Även denna gång stod valet 
mellan en man och en kvinna, 
men nu hade kvinnan mer 
erfarenhet som tillsynslärare . 
Ändå fick mannen tjänsten. De 
socialdemokratiska kvinnorna i 
skolstyrelsen reagerade och ville 
tillsammans med vpk och mp att 
kvinnan skulle förordas. Det var 
sluten omröstning och sannolikt 
röstade borgarna även denna gång 
för en manlig skolledare. Hur står 
det egentligen till med järnstäHd
beten i skvlan? 

Konst i fullmäktigesal 
Kanske har den oroliga rock
aftonen på kulturnatten eller 
fönsterkrossningarna vid 
McDonald's inspirerat kultur
stödsnämnden till den före byg
gande åtgärden att flytta Max W 
Svanbergs dyrbara (dagsvärde ca 
l milj.) vävnader i stadshallen till 
säkrare lokal. Kommunfullmäkt
tigesalen är på tal. Vill folket nju
ta av konst får de kommunfull
mäktige på köpet. Vilken peda
gogisk tanke! 

Kampen fortsätter 
Vid kommunstyrelsens budget
sammanträde beslutades att Kul
turmejeriet för nästa år kommer 
att få 600 000:-. Verksamheten 
beräknas inte starta förrän i 
mitten av 1987 , det är alltså stöd 
för ett halvt år. Helt logiskt yrka
de socialdemokraterna med stöd 
av vpk att summan i den ekono
miska långtidsplaneringen för
dubblas fr.o.m. 1988. Men se det 
kunde borgarna absolut in te tänka 
sig. Ungdomarna har fått ett hus 
och nu måste de sköta det , och 
det får inte kosta kommunen 
något. Entu siasmen ska räcka. 
Ungdomens verksamhet på kul
turmejeriet passar inte in i bor
garnas väldisciplinerade verklig
het. 

Efterlysning 
Den l/10 har någon betalt in 
medlemsavgift till VPK Lund, 
180:-, utan uppgift om avsän
dare. 
Den 3/10 har någon betalt in dels 
medlemsavgift på 180:-, dels 
kampfond på 500:-. Också här 
saknas helt ledtrådar om avsän
dare. 
Betalningarna måste ha skett över 
kassa. Om du tror att det kan 
vara du, hör av dej till kassören i 
Vpk Lund, Monica B 11 34 33 . 
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Adress: .. . . 

Postnummer: 

Inte mindre än 17 bilar vandali
serades på Väster sistlidna helg 
meddelar Skånska Dagbladet; 
uppenbarligen för att de stod i 
vägen för någon person med 
"destruktiv läggning". 

Grr 

Det fina Lund 
VB har kritiserats för att vi 
skriver om (och för) så 
begränsade grupper. Kritiken 
är i princip riktig. När rap
porterade VB senast om t ex 
överklassen i Lund och dess 
liv? 

Ett problem är förstås att vi 
själva av främst ekonomiska skäl 
inte har tillträde till de fmare 
kretsarna. Vi får nöja oss med 
andrahandrapporter. Men här 
kommer två sadana. 

Rotary 
Redan Bengt Lidforss skrev i sek
lets början om hur de lundabor 
som hade råd därtill flydde staden 
om somrarna, i långt högre grad 
än andra orters invånare. Så tycks 
det vara än i dag. l juli toppade 
Rotaryavdelningen i Hammenhög 
närvarostatistiken med oslagbara 
84,3% medan Lund bara hade 
55 ,O och Lund-Laurentius så lite 
som 46 ,0. Det gläder oss uppriktigt 
att Lund redan i augusti ryckte 
upp tull68.0 medan Lund-Kloster 
noterade fma 80,0 och härmed 
hamnade på "tio-i-topp"-listan. 

Ja den heter faktiskt så, 
statistiken i Guvernörens månads· 
brev för distrikt 239 , d v s Skåne. 
Där kan vi ock så läsa a t t frågan 
om kvinnor i Rotary ännu är långt 
ifrån avgjord . Man väntar på ett 
utslag i Kalifamiens högsta dom
stol, och om det skulle gå den nu
varande, enkönade ordningen 
emot är man beredd att gå vidare 
till USAs federala HD. "I svenska 
klubbar tycks man ännu vara av 
den meningen att grundlagen för 
R! (Rotary International) inte 
bör ändras", noterar Månads
brevet, och det tror vi säkert. 

Den 31 oktober ska f ö prof 
Sten von Friesen tala i Rotary 
Lund över ämnet "Skall kärnener
gin i Sverige bli offer för grov vid
skepelse?" Det skulle vi gärna 
vilja höra men får alltså inte. Om 
någon rotarian mot förmodan 
läser VB ber vi härmed om ett re
ferat. Gärna anonymt : våra käl
lor får enligt TF in te ens efter
forskas. 

Postadress. 

Göte 
ställer ut 
r 

Göte Bergström kommer att ställa 
ut tJå Galleri Tio f Utbildningshu
set/Studentlitteraturs konstföre
ning med början den 27/10 och 
14 dagar framåt. U t ställningen 
består av oljor och akvareller med 
motiv från Lund och Småland. 
Göte har medverkat med teck
ningar i olika dagstidningar och 
Veckobladet under åren. Bilden 
på sidan 2 i detta VB har Göte 
gjort. 

Möte 0111 

El Salvador 
På måndag den 27.10 kommer 
Jose Garcia till Lund inbjuden av 
VPK. 
Jose Garcia är sedan 2 år FMLN:s 
representant i Sverige. Han 
kommer att ge en analys av det 
aktuella politiska, ekonomiska 
och militära läget i El Salvador. 
-Hur inverkar den nyli~en inträf
fade jordbävningen pa Duartes 
ställning? 
-Vad har de s.k. fredssamtalen 
mellan guerillan och Duarteregi
men inneburit? 
-Hur lever befolkningen i de av 
FMLN kontrollerad·e områdena i 
El Salvador? 

På måndag den 27/10 kl 19.30 i 
StadsbibL cirkelrum 2 så svarar 
Jose Garcia på dessa och andra 
frågor. 
Välkomna! 

Karin Blom 
Uardavägen D:85 
223 71 Lund 

Återigen har Vpk visat prov på 
sitt engagemang och sitt kun
nande när det gäller att slå vakt 
om miljön i vår stad. Den här 
gången gäller det bevarandet av 
Råbyholrns allt! som hotas av ett 
planerat vägbygge. Att Vpk reser
verade sig mot vägförslaget i bygg
nadsnämnden och sedan fört kam
pen vidare i berörda nämnder har 
nogsamt noterats av oss Nilstorp s
bor. 

Ärendet skildras i VB nr 31. 
Tyvärr har enligt min mening 
Ingegerd Rickardsson(fp) kommit 
att framstå i en felaktig dager i 
den f.ö. initierade artikeln. Där 
påstås nämligen att IR vid ett 
möte som anordnats av de när
boende lovat runt och sedan hål
lit tunt. Jag var inte närvarande 
vid detta möte men enligt refe
rat i S DS ville inte l R lova något 
förrän hon satt sig in i ärendet. 
En sådan ståndpunkt tycker jag 
är värd respekt. Och satt sig in i 
ärendet har hon tydligen gjort för 
nu verkar även hon för allens 
bevarande. 

För övrigt vill jag gärna tacka 
alla goda krafter som har omsorg 
om vår stadsmiljö - inte minst 
V pk. 

Elisabet Norborg 

Mylla i dricksfontän 
Nu är det höstligt värre i stads
parken och vårdare av denna oas 
har fullt ~å med att kratta sam
man och köra undan de flirggran
na löven . Även i parkens enda 
dricksfontän, vid området för le
kande barn, samlar sig naturens 
restprodukter, sedan många år. 
Det har bildats lite mylla och 
några plantor av mindre ädel sort 
har slagit rot. 

Mammor med svettiga barn och 
förbispringande joggare har 
säkert någon gång funderat över 
varför Lund, som är så fattigt på 
dricksfontäner, inte håller åtmin
stone denna i funktion. Är vattnet 
nuförtiden, på grund av bilamas 
avgaser och fabrikernas avfall, så 
rikt på giftiga metaller av olika 
slag att ansvariga myndigheter vill 
att Lunds avtacklande befolkning 
inte bör uppmuntras att släcka sin 
törst? 

Skalden Diktonius skriver: 

Jag älskar dig du röda höst 
ej skapt för smek men nappatag 
en käresta för mogna män 

Men den som ska ägna sig åt 
nappatag måste dricka så att 
vattenbalansen i kroppen är den 
rätta. Så ansvarig förvaltning. ta 
ett riktigt nappatag denna höst 
och se till att dricksfontänen i 
stadsparken verkligen fungerar' 

Mjau 

POSTIIDNING 

FÖDDE . 

Nils och Klas har fått en 
lillasyster. 

Gunilla Lantht!n och Lars 
Nilsson 
Lund 1986-10-17 

BLASORKESTERN Lö 25.10 
appellspel på Mårtenstorget kl 
11.40. : Nr 44, : 67:3, 131, 136, 
137, 147, : 165 och 166. Sön 
26 .1 O Trä & novetter kl 18 . Stora 
orkestern kl 19. Hårdträning av 
Sida vid sida, & Money, money . 
Idaröd 8-9/11. 
KH F har möte to · 30/1 O' kl 19 
hos Camilla Sandström, Quanten 
borgsv. 106. Vi ska diskutera för
slaget till nytt principprogram. 
MILJÖKONSERT Mårtenstorget 
lärd 25/10 kl 12-13 spelar Lunds 
Kommunistiska Blåsorkester. Tal 
av Vpk Lunds Miljögrupp . 
KULTUREN Dockteater" Amalia 
och statarpojken" Sänd 26/1 O 
kl 15. 
SKV Torsd 30/1 O Folklivsfors
karen Lissie Åström talar om sin 
avhandling "l kvinnoled" . Stads. 
bibl. studiecirkelrum 4 . . 
VPK IF Inomhusfotboll lärd 
25/1 O kl 16-18. Lerbäcksskolan. 
K H F startar på samma plats och 
tid med volleyboll. 
RADIO SOLIDARITET På 
måndag är det dags för VPK:s 
tredje närradioprogram i höst. 
Som bekant sänder VPK fjärde 
måndagen i varje månad kl 17 .30· 
18.00. Den här gången kommer vi 
att återutsända det musikaliska 
program mot rasism som LKB 
framförde på Mårtenstorget 
härom lördan. Vidare handlar ·pro 
grammet om VPK:s nya förslag 
till partiprogram! 
FM-bandet99.1 MHz. 

Kom pol gruppen har möte den 
27 okt kl 19.30 på partilokalen . 
Beredning av fullmäktige samt 
diskussion om budgeten. 

~ECKOIIJ.ADI!T 
Redaktion: Lars Bergström, Mår
ten Dum!r samt Finn Hagberg. 

Nästa veckas kontakredaktör är: 
Finn Hagberg te l 12 90 98. 
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