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Hellsvik hotad 
I årets första Veckoblad publicerade vi ett brev från Tetra Paks 
VD till kommunstyrelsens ordförande, i vilket aktiebolaget 
hotade med att i fortsättningen expandera utomlands. Tonen 
i brevet var pockande och man får väl utgå ifrån att Gun Hells
vik, med sin · goda uppfostran som bakgrund, kände sig illa 
bel'Öfd. slutklämmen var" Svar i denna fråga bedömer jag att vi 
oundgängligen behöver ha den l mars 1987". 
Nu har också ·Skånes handels
kammare mobiliserats för att 
krossa • de miljöförsvarande kraf
terna i ~und. Efter att ha tragglat 
de variliga bilvägsutby!Warargu
menten kommer hotet: ' Det är 
inte självklart att storföretag i 
framtiden kommer att förlägga 
expansionen eller nya enheter till 
Lund". 

Det är nog ändå så att företa
gen, till nackdel för andra orter i 
Skåne, kommer att expandera i 
Lund, eftersom här finns fe>rsk- · 
ning att anknyta till och för att 
staden i sig ·själv är lockande för 
personalen. För Tetra Pak är det 
inga problem. Det finns redan en 
tunnel som går rakt in i det områ
de, som Tetra Pak planerar att 
använda för sin expansion. Tun
neln är 6 m bred och 3.6•m hög 
och behöver kanske ·utvidgas. En 
väg behöver byggas upp till Gaste~ 
lyckan, vilket skulle kosta 3 rrtilj. 
enligt Gatukontorets beräkningar. 

Lätt omväg 
Om Tetra Pak behöver komma 
över med ett riktigt stort lastbils
ekipage, kan det ta sig över Dalby
karusellen och Gastelyckan. Lite 
obekvämt, men det ska·vägas mot 
den miljöförstörelse som annars 
drabbar Råbyholmsområlet.. 

Den nya stadsdel som håller 
på att växa upp öster om E66 blir, 
om Tetra Pak, planerare och en 
förmodad politisk ·majoritet får 
som den vill, ett renodlat industri
och bilgenornfartsområde. Alter
nativet vore en mer m~sidig 
stadsdel, med ett naturligt gatu
nät. Här skulle man vårda ~ig om 
Råby yrkesskola, flygfältet, 
minnesmä.Jket Långe Per. Bygga 
fotbollsplaner till korpen och 
.kanske·även få plats med bostads
bebyggelse. Det skulle fmnas gå
och cykelvänliga stråk, som kunde 
locka till utflykter mot småbyar
na på slätten. 

Tveksam metod 
Enligt experterna kommer mellan
ringen att avlastas en smula om 
det byggs en bilväg mellan Dalby
vägen och Malmövägen, över Rå
byholms Alle. Men de två extra 
böjarna på Landeringrändsal- · 
temalivet tycks vara nog för att 
den avlastningen inte kan ske. 

Om det är så lite som skiljer, kan 
man fråga .sig ·om man verkligen 
kan lita på att bilisterna väljer 
den nya leden. Hur som helst ska 
man inte i all evighet fortsätta 
att bekämpa de .negativa konsek
venserna av bilismen genom att 
bygga ännu Jler genomfartsleder. 
Mellanringens problem bör alltså 
lösas · genom minskat bilanvän
dande i Lunds tätortsbebyggelse. 

FH 

Apropå Tetra Paks väg 
Någon gång på sextitalet arbeta
de jag en sommar på Tetra Pak. 
Tydligt minns jag en karta som 
satt uppe vid ingången. Den visade 
hur snabbt företaget hade vuxit 
rent fysiskt; med·. nya fabrikshallar 
och kontorslängor varenda år sen 
starten. Och framtiden var ljus. 
Tetra Pak ägde (eller hade option 
på, jag minns inte så noga) all 
mark fram till motorvägen. 

Sen bytte man tydligen 
ledning eller strategi. I alla händel
ser gjorde man sej av med en stor 
del av den reserverade marken till 
andra industrier. Att i väntan på 
framtiden arrendera ut åkern till 
Wadmarks odlingar var tydligen 
inte lönsamt nog 

Nu har man växt ur den ~arnla 
tomten och behöver ny mark. 

· Någon sådnn fmns inte på närmre 
håll än bortom motorvägen. Och 
så skriker man i högan sky för att 
inte kommunen vill ge en just den 
förbindelse som man pekar på! · 

Visst ·vill jag att Tetra Pak 
starmar i Lund, om ·inte annat 
än för att stans se>ciala slagsida 
inte ska· bli alltför grotesk. ·Men 

bolaget borde besinna sitt eget 
ansvar för situationen och inte ta 
fullt så stora ord i mun. 

Avdrag 
Men kanske handlar det inte bara, 
eller ens i ·första ·hand, om smi
diga transporter mellan två in
dustriområden. 

Inte så ·få av Tetra Paks 
tjänstemän har haft råd att skaffa 
villa ute ·i de östra kommunde
larna, och chefen själv bor i en 
grann ljänstevilla ute i Dalby. 
Därifrån susat ·de snabbt in med 
bilen tilljobbet varje morgon. 

Men· inte snabbt nog. Kan de 
uppvisa två timman; daglig tids
vinst med biljäJTifört med allmän
na kommuru"kationer f'ar de som 
bekant · ett präktigt . skatteavdrag, 
och i deklarationstider lägger de 
ner stor möda på bevisningen om 
att så är fallet. · Utförligt beskri
ver de hur bussarna är försenade 
och allmänt opålitliga · och hur 
snabb och lätt bilfården är. 

Förr kunde det hända att de 
övertygade nämnden och fick sitt · 
avdrag. Men så skärpte den sin· 

vaksamhet. Dels krävdes fö.r
fattningsenligt att ljänstemarm~n 
förlade sin · flextid så att den 
passade någorlunda med bussarna. 
Dels böljade man tillämpa·regeJn 
att den skattskyldige bör kunna· 
promenera upp till två kilometer . 
om dagen. Genom att anvisa öst
bussarnas hållplats i ·Brunnsgatan 
lyckades taxerarna blåsa många av 
Tetrapendlarna på ett antal tusen• 
lappar. · 

Detta har enligt uppgift väckt 
obeskrivlig harm hos de· berörda. 
Särskilt retfullt är . det naturligt
vis · att tidsmarginalen är så 
knapp Ja, så kn!~J?p att om det 
fanns en genväg fran Dalbyvägen 
in till Tetra Pak så skulle många 
klara sin tidsgräns o ch sitt avdrag. 

Rationellt sett har de naturligt
vis råd · att avstå från. de pengarna, 
om de nu framhärdar nied att 
bilpendla och inte övergå till buss; 
vilket ju var lagstiftarnas miljömo
tiverade förhoppning 

Men uppretade människor är 
inte alltid helt rationella. 

Gunnar Sandin 

LUlld
Leon 
Lund kan göra massor för att ut
veckla förbindelserna med sin vän
ort Leon i Nicaragua, skriver vpk i 
en motion. Till exempel: 

l) skicka dit en representant, 
2) ordna en Leonvecka, 
3) med representanter från 

Leo n, 
4) göra en Leonutställning, 
5) ta: fram ett undervisnings

material, och 
6) döpa en gata eller ett torg 

efterLeon. 

Söndagsöppet 

trots MBL 
Söndagsöppet på varuhusen 

har lundaborna fått. De anställda 
har inte klagat, meddelade Arbe
tet. Men för ett halvår sen·var det 
MBL-förhandlingar. Faclwt sa nej 
men blev överkört. Så går det ofta 
numera. 

Oväntad upplösning 
på institutionen 

Tre bitar snabbsocker 
och en vit plastsked 
ligger kvar på bordsskivan. 

Orden för en timme sedan 
hade tömt rummet. 
Nu kom de tillbaka 

liksom sittdynor sakta 
återtar något av sin form 
i djupa 70-talsfåtöljer. 

störtsäker hade hon 
givetvis genast fallit 
för dessa omständigheter: 

Precis en snabb-bit 
ska delas för hand 
i två mindre bitar 

innan man släpper bägge 
i plastkoppen och fyller på 
med kaffe från TV-kannan. 

Verkar enkelt, eller hur? 
och det är ju ingen brådska. 
Låna mig ett öra -;- så har jag tre! 

Karl Witting 



~~, Professorer tycker till 
~~Q~ . . 

Ja till kärlek, nej till porr 

Var har våra protester mot sex
utnyttjande av kvinnor tagit vä
gen? I Lund lmns inte längre 
någon porrklubb eller något pros
titutionsstråk, vilket säkert bidrar 
till vår passivitet - vi blir inte 
provocerade på samma sätt som 
på många andra håll. Men tänker 
vi fortsätta att finna oss i allt 
grövre herrtidningar? 

Med den ökade produktionen 
och spridningen av videol!lmer 
behövs snart inte porrklubbarnas 
111mvisning längre. För en liten 
peng kan den som vill hyra 
videobandspelare och porrl!lmer i 
de flesta kiosker och jourbutiker. 

Det har visats att det finns ett 
klart samband mellan herr- och 
porrtidningsläsande och sådana 
attityder ti1J. kvinnor som många 
gånger leder till direkt sexvåld. 
Dessa · ·attityder för vi över på 
våra barn, som växer upp och 
f'ar med sig ·en lika snedvriden 
bild som vi ~älva vuxit upp 
med. 

För något år sedan prisade 
Hagen (redaktör for flera porr- . 
tidninga:r, bl a Aktuell Rapport) 
Sverige: "De svenska kvinnorna 
är in te så besvärliga och naiva 
som de norska:" ·Kvinnorna i l 
Norge hade nämligen lyckats 1 

pressa ·fram fårbud mot sådana 
grova herrtidningar som Hagens. 
Ska vi unna honom denna tri
umf? 

Vad kan vi göra? 
Att t ex som enskild gå in i en 
livsmedelsaffar, ta med sig · en 
herrtidning till köttdisken och där 
lägga ner tidningen med en grov 
bild uppslagen kan få många att 
fårstå · vad bildernas budskap 
är. Vi bör tala om får butiks
ägarna att vi inte vill handla 
hos dem när de stöcler kvinno- , 
handel. 1 

Hur kan vi dag efter dag finna 
oss i att läsa om "klädsamt mot
stånd", " kvinnors ständiga sex
hunger" etc på tidningsomslag, 
medan vi snällt väntar på att 
få betala vår mat? 

Det är hög tid att vi vaknar 
upp igen. De lagar vi har fått i 
Sverige, som ska·främjajämställd
heten, är inte tillräckliga. A tti
tyder förändras inte heller enbart 
med hjälp av nya lagar. . . 

Det bör vara enkelt att sätta 
press på affarsinnehavarna och i 
synnerhet på kooperationen. Det 
borde heller inte vara svårt att 
erbjuda vettiga alternativ till herr
tidningsporren - känslosam ero
tisk litteratur. Vi måste ·visa att 
vi som konsumenter tror på att 
vi har något inflytande (som vi 
har visat · när det gäller Iårsälj· 
ning av sydafrikanska varor). 
Många dagligvaror kan köpas t ex 
i Seger, där vi slipper att bli 
kollektivt förlöjligade och ned
värderade när vi handlar. 

I Vpk Lund kommer vi att 
starta en kvinnogrupp, där vi bl a 
kommer att arbeta mot den sned
vridna människosyn, som lmns 
i både herr- och damtidningar. 

I torsdags förra veckan publi
cerades, bl a· i Sydsvenskan, ett 
öppet brev till regerningen under
tecknat av 60 pfofessorer i Lund. 
Deras avsikt var att "framföra 
våra synpunkter på vissa delar av 
den svenska energipolitiken vars 
sannolika milj ö effekter fyller oss 
med djup oro". Initiativtagare till 
skrivelse.n är enligt Svenska Dag
bladet professor emeritus Carl
Erik Fröberg . datorpionjär på 
50-talet som på senare år kanske 
mest ·märkts . på Sydsvenskans 
insändarsidor där han engagerat 
brukar skriva om vänstervrid-. 
ningen i TV2 och utbyta åsikter i 
kärnkraftsfrågan med Ann-Marie 
Westman. Det är dock inte 
kärnkraften och dess risker som 
avses i det citerade stycket - man 
vill i stället varna mot avveckling
en av kärnkraften därför att den 
då skulle. behöva-ersättas av miljö
farlig kolkraft. 

Ej tekniska argument 
Att man i valet av under

tecknare begränsat sig till tekni
ker och naturvetare är rimligen 
medvetet - det är ju inte så att 
man skulle saknat stöd på de 
andra fakulteterna - utan 'måste · 
innebära att man vill tala från en 
viss bas av sakkunskap. ·Desto mer 
olyckligt är det att . texten inte 
präglas av fackmässig· ·a:rgumenta
tion utan av politiska och opini
onsmässiga värderingar. Ta t ex de 
inkännande ord där man ömmar 
för Barsebäcksveiket, ett mönster 
för världen, " som ·likväl, särskilt 
från danskt · håll, utsatts !tir en 
exempellös och fullständigt obe
rättigad förfö~else"c 

Mycket handlar just om kam
pen om opinionen och om "veder
häftig information", som man 
menar saknas. "Här· har mass
media i icke ringa omfattning 
svikit: sensationer, speciellt nega
tiva sådana, har ofta ansetts 
angelägnare än en sanningsenlig 
nyhetsförmedling, och uppenbart 
ovederhäftiga uttalanden har ofta 
kritiklöst vidarebefordrats."· Här 
skymtar en intressant syn på ny
hetsförmedling: bör uttalanden 
granskas av . experter med av
seende på "vederhäftighet" innan 
de publiceras? Och ingen rättelse 
tycks vara att få: "I radio och TV 
liksom i vissa · tidningar har det 
många gånger varit omöjligt för 
experter att komma till tals och 
i "issa kretsar ·anses det t o m fint 
att säga att man inte tror på 
experter." Här uttalar man sig 
alltså · i opinionsbildningsfrågor 
och hävdar att den positiva synen 
på kärnkraften har haft svårig
heter att komma till uttryck i 
den svenska-debatten. Detta är en 
intressant .fråga för t ex stats
vetenskapen; det finns ingen 
anledninjl att tro att Jörgen 
Westerståhl och hans folk skulle 
ge lundaprofessorerna rätt på den 
punkten. 

Kolspöket 
Vad gäller energiförsörjningen 

varnar man för att låta kärnkraft
en ersättas av kolkraft, och det är 
en varning som det är lätt att in
stämma i. Sannolikt är det på den 
grunden man har fått sa pass 

många underskrifter; ·också av· 
annars · omdömesgilla personer, 
och alla undertecknare har kanske 
inte reflekterat över karaktären 
hos resten av texten. Men det är 
svårt att se vem man vänder sig · 
mot inom kärnkraftsmot
ståndets led finns ju inga . som 
talar lår kolkråft och också i 
regeringen talar man numera om 
energihushållning . Det tycks vara 
den gamla taktiken att hota med 
den skitiga kolkraften, och sedan 
ta hotet som intäkt för att be
hålla kärnkraft.en med nuvarande 
elkonsumtionsnivå. Det säges inte 
ett ord om en~ihushiillning; i 
arbetet med den kommer det att 
behövas mycken sakt:unskap, bl a 
arbetet med den kommer det att 
behövas mycken sakkunskap, bl a 
från de här professorerna. Det 
talas om luftlOmreningar och Iår
~t;ning -bra, men 'inget säges om 
bilismens roll. Så långt sträcker sig 
inte miljöintresset. 

Knappt hälften 
De 60 professorerna är eller 

har varit · verksamma vid de tek
niska· och naturvetenskapliga 
fakulteterna och det kan vara 
intressant att försöka. bedöma hur 
pass ·representativa de är . får 
tekm'k och naturvetenskap vid -
universitetet. 15 · av dem är 
pensionerade och av de återståen
'de 45 tillhör 27 teknisk fakultet 
och 17 ' matematisk-naturveten
skaplig fakultet (en kunde vi inte 
placera). En grov räkning ger vid 

handen att det fmns drygt 60 
professurer vid teknisk fakultet 
och 45 vid matematisk-naturveten
skaplig. Några professurer är alltid 
under tillsättning, men det bör 
alltså •noteras att det är klart 
mindre än hälften av professorer
na i vardera fakulteten som valt 
att skriva under. 

Det opinionsmässiga trycket 
kring kärnkraftsfrågan håller nu 
på att öka igen, och kärnkrafts
industrin är inte passiv. I lokal
pressen· kan man läsa annonser. där 
personer med nanm som Bo 
Svensson och Karl Johansson 
ställer lättbesvarade brevfrågor till 
Sydkraft. Vi bör vara ursäktade 
om vi förmodar· att det är nära 
vänner till Sydkrafts informations
avdelning som ställer upp . I lite 
större annonser får vi veta att en 
kärnkraftsavveckling betyder att 
Sverige halveras, vilket illustreras 
av en karta där Sveriges yta redu
ceras till en fjärdedeL Man gissar 
nog inte alltför fel pm man tror 
att den . ;regionalt baserade kraft
industrin ser · med stor ·välvilja 
på professorernas initiativ.. Vi 
andra kan i alla fall gläd j a oss åt 
att · en majoritet av professorerna 
vid teknisk och naturveten!Kaplig 
fakultet vid Luns universitet inte 
har ställt upp )Jak om denna illa 
hopkomna skrivelse. Tekm'ker och 
vetenskapsmän har lårvisso en roll 
att spela i den offentliga debatten 
och fårtjänar vårt öra, men då 
krävs tyngre vägande inlägg än det 
här. 

Red. 

Snillen spekulerar 
De sextio professorerna i Lund 

som skrivit ett öppet brev för be
varande av kärnkraften säger, att 
kol ska·vi inte ha ha i Sverige för 
det är miljöfarligt. Sen skriver 
dom att i u-länderna kan dom an
vända kol så spar dom på skogen! 

Slutsatsen· tycks vara att sko" 
gen i Sverige skadas av utsläppen 
från kolkraftverk men inte i u
lännderna! F ö tycks dom leva i 
tron att regnskogarna i Latin
amerika och Sydostasien huggs 
ner för att eldas upp! 



Kotnmunister 
hyllar Palme 
Lunds Korntrunistiska Blåsorkester har inbjudits att med
verka vid den minnesgudstjänst för Olof Palme som student
prästerna ordnar i domkyrkan den 28 februari. Orkestern 
har med gläqje tackat ja. Den kommer bl.a. att framföra sin 
gamla favoritlåt 'Vi bygger landet', som i . samband med 
Olof Palmes begravnin~ blev känd för en större allmänhet. 

Övriga melodier kommer att gillar spårtrafik. Järnvägens sär-
knyta an till olika sidor av Olof egna ljud har in~irerat många 
Palme s verksamhet. Det blir låtar fina tonsättare fran Lumbye med 
från både Afrika, Asien och La- Järnvägsgaloppen till Hilding Ro-
tinamerika, men även fredsmelo- senberg _ som skrev en Järnvägs-
dier. 

Trafik, barn och fred 
Längre fram i vår ska· orkestern 
som vanligt spela vid appell
möten som vpk håller på 
Mårtenstmget. Det blir ett som 
angriper den socialdemokratiska· 
traf"lkpolitiken, ett om freden (där 
det nog kan bli anledning att ta 
upp Boforsaffårema) och ett om 
barn. Till detta - ska· nya låtar 
övas in . Lyckligtvis frnns det 
sådana som passar i olika samman
hang. Det gäller t ex ."Spårvag-· 
nen i Karnomilla stad" som kan 
framföras i· samband med både 
barn och trafik. 

Över huvud taget _är de~ lätt 
att hitta trafiklåtar för den som . . 

''Rött vin 
och pimpinella" 
Bellman och hans tid är temat för en fest som Folkets Fana ordnar 
LÖRDAG 7 FEBRUARI k120 på Fakiren. 

Folkets Fana är en mässingssextett inom Lunds Komrmrnistiska 
Blåsorkester. 

Det kommer att spelas Bellinansmusik i olika former. Höjdpunkten 
blir sextettens program "Movitz blåste en konsert", ett allsångsprogram 
med understödjande bilder och sammanbindande kommentarer som be
lyser den sociala ramen för Bellmans diktning. 

Till detta dricker vi rött vin, i Bellmans anda, även om också alter
nativa drycker serveras, liksom enkl&e tilltugg i 1700-talsstil. 

Sist någon form av dansmusik. 

fuga och Honegger med den mäk
tiga Pacillk 231.·-Bilen har inte alls 
lämnat sauuna spår j · det musika
liska· arvet. "En bil går alltid i 
galoscher'-' , skriver som bekant 
Harry Martinson·. 

Försvunnet 
Blåsorkesterns · största ' projekt 
under våren heter "Desapare
cido". Det betyder . försvunnen/t 
och är namnet på en komposition 
av Maria Sundqvist, en av orkes
terns dirigenter. Utgångspunkten 
är alla regimmotståndare som 
spårlöst 1örsvinner i terrorregi
memas Latinamerika, utan rätte
gång eller öppen motivering. Bru
ket har nått en -sådan omfatt
ning att rätten att slippa "försvin
na" har tagits upp i FNs förteck
ning över mänskliga rättigheter. 
En internationell Juridisk aktion i 
frågan pågår ock sa. · · 

Men Desaparecido kan tolkas 
vidare än så. Latinamerikas histo
ria allt sedan Columbus känne
tecknas ju av hur hela folk och 
kulturer har gått under. Hur de 
har försvunnit defrnitivt eller 

tvingats iväg till avlägsna platser. 
Dessa fotsvinnanden . och upp
brott, och sorgen över dem, speg
las i det pessimistiska· _ musik
stycket som är skrivet i en mini
malistisk stil och använder sig av 
indianska melodier . En domine
rande trumma spelar rollen av den 
än så länge segrande. förtryckaren. 

Första ·maj 
Kanske ·kan Desaparecido framfö
ras i 'Rnslutrung till forsta ·maj ,då 
orkestern soni vanligt kommerätt 
vara i elden på flera fronter 

En spelning . på en Nicaragua
fest är också inbokad, och fram
åt våren dyker det erfarenhets
mä!!iigt· upp intressanta förslag. 
Redan talas det om lämplig musi'k 
till hundraårsfrrandet av De unga 
gubbarna, den första radikala stu· 
dentföreningen i Lund. 

För att klara av sina m~
sidiga uppgifter och. utvecklas 
välkomnar orlcestem fler med
lemmar. Någon nybörjarcirkel 
kommer inte att anordnas under 
våren, men individuellt tillskur
na studieplaner kan alltid ordnas. 
Övningarna är som ·vanligt sön
dagskvällar kl 19 på Kapellsalen 
(Palaestra) och arrnonseras nor
malt i VB. 

Vi beklagar 
Piratkopior har sina vådor. Nu sit-· 
ter vi här med undermåliga fårg
band som en samvetslös leveran
tör har föi:sett vårt tryckeri med. 
Sidorna blir so tia och fula, och ni 
skulle se våra fingrar! Hoppas på 
bättring till nästa nummer. 

Från och med l mars börjar kommundelsnämnden 
på Nona Fäladen att verka. Det ska·fåladsboma få 
märka genom en stor stadsdelsfest som onlnas på 
fritidsgården lördagen den 7 mars. 

tare. Filmen som visas · handlar förstås om samma 
stadsdel, och Jesper Hall somleder simultanschacket 
bor på Magistratsvägen. 

Det speciella med festen är att alla de medver
kande bor på eller på annat sätt är knutna till Nona 
Fäladen, både musiker, badkonstnärer och f'örfat-

Jo, det blir politik också, i form av utställning 
och presentationer av nämndens 22 ledamöter. 

Fast man är visst 'Välkommen ait delta även om 
man inte bor på Nona Fäladen. 

Frän det 
kommunala 

Avgiftschock 
Hanoikappade som bor i lägenhet 
med boendeservice har plötsligt 
fått höga avgifter till kommunen. 
Deras hemvård har hittills varit 
gratis. Men nu är det slut med det. 
Inför detta året genomdrev borg
ama en avgift för hemvården. 
Summan som farms i · beslutsun
derlaget och som diskuterades i 
budgetdebatten var 100 kr per 
månad. 

I verkligheten blir avgiften upp 
till 600 kr för en del handikappa
de. Borgarna påstår att detta 
hela tiden varit meningen men att 
beslutsunderlaget varit oklart. Ett 
f1ff1gt sätt att genomföra forsärn
ringar och slippa obehaglig debatt. 

Det finns bara drygt tjugo per
soner som bor på detta sätt i kom
munen. Och bara en del kommer 
upp i maxbeloppet. För kommu
nen rör det sig ·alltså bara om en 
spottstyver .i intäkter. Men för 
denna redan drabbade grupp av 
handikappade är beloppet myc
ket kännbart . 

Något för teskedsgumman? 
Kommunens vårdhem iör äldre i 
Veberöd ska· moderniseras. Rum
men utrustas med toaletter. Men 
i stället för att göra en rejäl mo
dernisering tar man av rumsytan 
för att få plats med toaletterna. 
Rummen blir inte större än ca 
12 kvadratmeter. Det är inte myc
ket för en ganunal märrniska att 
känna sig ·hemma i och få plats i · 
med sina egna möbler och till
hörigheter. 

Lågvatten i brandstyrelsen 
Brandstyrelsen· har upphört. En 
ny nämnd, som heter räddnings
nämnden, inrättas i· stället. Ar
betsuppgifterna är i stort sett de 
samma. Vpk tycker att nämnden 
är onödig. Här följer ett axplock 
av vad brandstyrelsen· uträttade 
forra våren. Januari: beslöts om 
sammanträdesdagar, beslöts om 
ledighet för VM i handboll, god
kändes delegationslista; utsågs re
presentanter i skyddskommitten. 
Mars: mötet inställt i brist på 
ärenden. April: beslöts att inte in
ge skrivelse om EVP, godkändes 
en skrivelse ·av skorstensfejare
mästaren, beslöts inrätta en ar
betsgrupp. Maj: godkändes brand
chefens skrivelse om EVP, yrka
des på en ny tjänst som brand
ingenjör, godkändes fasadrenove
ring på brandstationen. 

Snacka om att borgarna sköter 
kommunen rationellt och effek
tivt! 

Riv Essomacken! 
Riv Essomacken som brer ut sig 
vid Dalbyvägen i samma kvarter 
som Villa Surina. Då blir det plats 
med både låga bostadshus och ett 
vandrarhem utan att parken be
höver skövlas. Det förslaget fram
förde vpk i byggnadsnämden. Ett 
förslag som inte tilltalade de and
ra partierna. 
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Fel om Arbetet 
Hej . 
Angående era återkommande 
sparkar mot · våra inte alltför 
ömtåliga smalben, så skriver ni att 
vi beskrev Mc Donaids etablering 
som "krafttag mot arbetslöshe
ten". I verkligheten drog vi fram 
den fackliga kritik som finns mot 
det s.k. ·franchisingsystemet som 
Mc Donaids ;mvän<ler i sin drift. 

I den artikeln Lucifer har läst 
börjar jag "När den amerikanska 
hambwgerkulturen . slår· sina klor 
i Lund drar den inte ut dem igen. 
Tvärtom ... " Men det är förstås
också att läsa som en okritisk 
hyllning, eller. . . . 

J ag hoppas att vi aldrig för
faller till den nivå · av saklighet 
som .Lucifer m fl i Veckobladet 
håller. 

Svar 

Mats Nygren 
t f redaktionell chef o å 

Arbetets red i Lund 

Arbetet är en stor tidning och be
står inte bara av lundasidoma. 
Den artikel jag syftade på publi
cerades flera månader innan Mc
Donalds öppnade i Lund och 
innehöll nyheten att företaget 
skulle etablera sig · i Lund och 
Helsii\gborg, tillsammans med 
uppskattande ord över hur många 
nya arbetstillfällen som därvid 
skapades i Skåne. J ag har inte till
gång till tidningslägg så att jag 
direkt kan referera till artikeln, 
men Mats Nygren skulle själv 
kunna se efter och därefter 
kanske uttrycka sig lite för
siktigare. Det skulle inte förvåna 
mig om den aktuella artikeln var 
skriven "i Malmö, och inga an
klagelser · riktades heller mot 
lundaredaktionen. V ad gäller 
Veckobladet försöker vi alltid att 
korrekt återge fakta. 

Förresten, när vi ändå är på 
talande fot, jag tog i den senaste 
krö~an upp ett viktigt ~ne 
nämligen den lokala politiska 
opinionsbildningen i Lund. Jag 
tycker det skulle vara intressant 
om Arbetets lund:i.redaktion hade 
några synpunkter i det ämnet. 
Nog skulle väl M.årtensson behöva 
fler offentliga samtalspartners än . 
lilla fattiga Veckobladet. Gör 
verkligen ni på Arbetets lunda
redaktion vad ni kan? 

Lucifer 

Postadress. . 

Inte bara vpk! 

Under många år har jag som 
prenumerant uppskattat Vecko
bladets initierade och ofta mycket 
välskrivna artiklar. Genom tid
ningen har jag, som tidigare inte 
varit politiskt •aktiv, fått mycken 
värdefull information både om 
VPK och om kommunalpoli
tiken i Lund. Jag har haft stor 
respekt for det arbete som VPK 
lägger ned på sin •tidning. Den 
är både rolig och läsvärd. 

Med beklagan kunde jag, 
efter att ha läst några rader i 
Veckobladet nr 2 198JI,först med 
stor forvåning och sedan med 
ilska· konstatera att den som bo
taniserat i vpk:os verksamhets
berättelser •och gjort ett " subjek
tivt collage" verkligen varit sub• 
jektiv. (For det står väl inte så 
i verksamhetsberättelserna?). ) 

Åtminstone gäller det subjek
tiva botaniserandet de områden 
där jag på nära håll kunnat 
följa arbetet nämligen Kommun
delsnämnd Norr och insatserna 
till stöd för Delfmen och våra 
byggldcar. . . 

Att påstå • att Tarcisio ' (som 
jag personligen urpskattar) nots 
hårt motstånd fran andra partier 
fått igenom VPK:s alla krav på 
hur nämnden skall arbeta är 
direkt lögn. 

Både vi i styrelsen · i SAP 
Norr liksom Tarcisio; vår 
representant i styrgruppen Per 
Wickenberg och inblandade 
tjänstemän vet att samarbetet på 
det lokala fäladsplanet mellan s 
och VPK varit omfattande. Vi 
vet också att Tarcisio ' tillsam
mans med Per och med visst stöd 
från c(!) dragit ett tungt lass för 
att det överhuvud skulle bli nå
got result>at. 

Det är snarast tack vare Pers 
uthållighet (då Tarcisio · i for
ståligt vredesmod lämnat sam
manträdet) o·ch hans många och 
väl genomarbetade förslag som 
det trots, inte minst ordforanden 
(fp) blivit något gjort. Vi skall i 
det här sammanhanget inte heller 
glömma damemas i •kommunsty
relsen•passiva motstånd. 

Nån djävla ordning får det vara 
även om det är subjektiva collage! 
Hälsningar 
Jan Olsson· 
ordforande SAP Norr 

Svar till Roland Carlsson (c) 
Vi måste · nog vara lite kittsliga 
och påpeka att vi .j vårt svar i VB 
nr 40 på dina tankegångar kring 
djurpseudonymerna Mjau, Grr 
och Pip skrev just "pseudonymer" 
och inte " _synonymer". "Vovve" 
är en synonym för "hund", men 
"Grr" kan mycket väl vara en 
pseudonym for lundabon An
ders Svensson · eller signatur, om 
man använder versaler, för Gustav 
Rikard Rudolfssom 

Att alla lunda-vpkare är aka
demiker är kanske · en myt, men 
kommer ändå sanning ganska·nä
ra. FörmodJigen är det så att det 

Karin Blom 

Uarda vägon D: 85 
223 71 Lund 

är arbetarklassens · barn som fått 
chans att studera. och nu gör sin · 
värntjänst mot nya överklassfor
mationer. Synd att inte center- , 
folk månar om djuren mei: än 
andra, vi .tänkte här på redaktio
nen att röttema ner i bondesam
hället · möjligen skulle påverka 
dagens centerpolitiker. 

~ • 

Du har rätt att vpk:s reser-· 
1 vation kring Värpingeprojektet 

i Gatu-. och trafiknämnden ald.ri& 
blev -inlämnad. Det berodde pa 
att Peter · Siesjö • upptagen · som 
han är av 3 11arn och övertid på 
lasarettet, helt enkelt glömde bort 
det. Men egentligen kan det göra 
detsamma, for vpk är för till
fället splittrad · i frågan: Efter års
mötet,) början av nästa månad 
kommeor läsaren att få besked 
( om vi inte glömmer bort det) . 

Red . 

Flädie kyrka är gotisk · 
Att som sig\} "i" (i en bakre· 

cension i VB nr 3/87). klassifi· 
cera Flädie kyrka som "romansk"· 
verkar mindre välbetänkt. Åk och 
titta! Nuvarande kyrkan är byggd 
sedan medeltidskyrkan revs 1888. 
Den gamla dopfunten från 1100-
talet finns kvar. 

Visst ·är detta nygotik! Att 
f<instren saknar nygotikens spets
båge betyder foga. Helhetsintryc
ket är gotiskt~ det höga spetsiga 
tornet, det höga ljusa kyrkorum
met, de stora ljusinsläppande f<in
stren, exteriörens rikliga ut
smyckning med blinderingar, 
strä-vpelare. 

En som håller med är Siegrun 
Femlund. Se hennes "Ett Herran
om värdigt Tempel" - kyrkariv
ningar och kyrkobyggen i Skåne 
1812-'-1912, · akad avh, Lund 
1982, sid 119 . 

Staffan Lingärde 

Svar 
Falstaff fakir använde ju som 

källor till sin bok "Envar sin egen 
professor'·' alla existerande böck
er, tryckta, otryckta och upp
brända, med undantag av Lunds 
Stifts Matrikel. Här i VB har vi 
emellertid inga luckor i våra 
källor. Om Flädie kyrka skri
ver Lunds stifts matrikel att den 
är uppförd i "efterbildande ro
mansk stil'·'. Något liknande häv
dar boken Lunds stift i ord och 
bild, del1. 

Därmed skulle det stå 2-1 till 
den romanska· stilen. Men Siegrun 

. Femlund är obestridligen en auk
toritet när det gäller skånska·kyr. 
kor, så bara luften blir varmare 
ska vi promenera ut och se efter 
~älva. 

POSTTIDNING 

Teori · 
för en möjlig 
socialism 

Vi beklagar att slutet av_förra 
veckans annons föll bort l om
brytningen. Det långa beröm
mande citatet kom från Perry An
derson i hans bok Den västerländ
ska marxismen (Arkiv förlag). No
ves bok Teori för en möjlig socia
lism ·kan efterfrågas i bokhandeln 
men säkrare beställas från Röda 
Bokforlaget, seglaregatan 4, 414 
57 Göteborg. Passa ·på att sam
tidigt beställa deras katalog över 
kvalificerad mosafl-sk -och sam
hällsvetenskaplig litteratur. 

.. 

EN·~~Tt 
Födda 

En DOTTER 

Boel Berner och Bengt Olle 
Bengtsson· 

Lund den 20.1 1987.· 

En SON 

Malin & Lars Jacobsen· 

~~·•ma 
r::--:-. . M ch-~ 1 
IMOtl: \ r -

BLASORKESTERN. Lö 31,q • kl 
10 övar sextetten Bellman på nor
diska, institutionen. Sö 1 .2 · kl 
17.45 gör träet detsamma på Pa
laestra·. Kl 19 crep med stora or· 
kestem: dels 162, , tlels 27. '· 28,"-
45:1, 67:2, 95,"155, En sång om 
frihet och Jag vill tacka livet 
(P al meprogrammet). · .. 
VPK LUND. Lö 7 .2 k110l!rsmate 
på Fakiren. Ev fortsättning den B . 
Om fest se särskild annons. · 
VPK IF. Lö 31.1 träning på Ler
bäcksskolan . · L ö 7.2 inställt pga 
tävling• 
AMNESTY. Öppet hus varje tis
dag kl17"'-19, cGrönegatan 7. 

llifi=HI~I · 
Kompol har möte må 2:2 ' kl19,~0 
på vpk-lokalen .• Planerang av var· 
ens aktviteter. 

Dettå hummer gjordes av Lars 
Bergström, Gunnar Sandin och 
Lasse Svensson·. 

Kontaktredaktör för nästa · num
mer Finn Hagberg, tei12909B. 

Hemma
Rectangle


