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Fredagen den 6 februari 

Klostergården 
försämras 

De som bor på Klostergården 
har problem med luften på 
grund av att Å & R släpper ut 
fyra ton lösningsmedel om 
dagen och Tetra Pak drygt ett 
ton. Härtill ska sedan läggas 
den stora mängdert bilavgaser. 
I ett utmärkt reportage, som 
Anders Dahlbeck gjorde i Skånska 
Dagbladet (28/1) , framgår det att 
länsstyrelsens expert anser att 
inga nyetableringar av industri bör 
göras i detta område. 

Mer förorening 
Lite märkligt är det då att Tetra 
Pak, förutom att just utvidga sin 
ur miljösynpunkt skadliga verk
samhet, dessutom i nästan hot
fulla ordalag kräver en stor billed, 
som ska slussa avgaser från öster 
till Råbyholms alle, och därifrån 
vidare över Malmövägen till 
Klostergården eller Stattenavägen. 
Bl.iarna kommer att stannas vid 
3-4 stoppljusställen, vilket inte 
gör föroreningseffekten mindre. 

Facklig mobilisering 
Nu har Tetra Pak i en rundskrivel

. se mobiliserat facket, för att i 

första hand påverka socialdemo
kratin, som i denna fråga är splitt
rad. I skrivelsen sägs "att koncern
ledningen i Schweiz har beslutat 
att Tetra Pak Lund ska vara kon
cernens teknologiska centrum", 
vilket kommer att ge arbetstill
fillen. · 

Men tydligen är inte detta be
slut orubbligt. Det kan dras till
baka om inte en liten del av mel
lanringen avlastas, genom att ett 
stort och dyrt vägbygge förverk
ligas, som kommer att förstöra 
miljön runt omkring Tetra Pak. 
Jovisst , den personal som bor i de 
östra kommundelarna kommer att 
tjäna några minuter om den pla
nerade v~en byggs. Men är det 
värt priset. 

Tredje alternativ 
När Tetra Pak expanderar · på 
andra sidan E 66 och börjar an
vända den tunnel som redan exi
sterar, och det anläggs anslut
ningsvägar till det vägsystem som 
redan finns söder om Dalbyvägen, 
då kan österut boende personal 
ändå få sin genväg. Denna lösning 
diskuteras inte seriöst utan man 
håller sig till bilvägsalternativen· 
Landerigränd och Råbyholms alle . 

"Rött vin ocl1 pimpinella" 
l!ellman och ham tid är temat för en fest som Folkets Fana ordnar 
LöRDAG 7 FEBRUARI kl 20 på Fakiren. 

Folkets Fana är en mä<Rngssextett inom Lunds Ko~ 
Blåsorl<ester. . 
~t karmner art spe~,.. Belimammusik i olika former. Höjdpunkten 

blir sextdtem progrmn ''Mavitz blåste en komert". ett ~ 
med understödjande bilder och sammanbindande kommentarer som be- · 
lyser den sociala rainen for Bellman<; diktning. 

Till ddla dricker vi rött vin, i Belimam anda, även om också alter
nativa drycker~. Liksom enkl>re tilltugg i 1700.tal$!il. 

Sist någon fonn av daisnusik. 

Drill och disciplin 
Det måste bli ordning och reda i 
förskolan. Barnen ska lära sig mer. 
Genom att undervisa barnen på · 
ett planmässigt sätt ska de läras in 
i vuxenlivet. Disciplin är viktigt. 

Detta är de nya pedagogiska ten
denser som kallas strukturerad 
pedagogik. Två av dess mest ex
trema representanter är psykalo
ge Birgitta Strömbom och docent 
Bo Johansson. Dessa båda är in
bjudna som föreläsare till social
nämndens stora utbildningsdag 
för barnomsorgen nu på måndag. 

De två andra föreläsarna är Bo 
Södersten och David Ingvar, som 
båda engagerat sig i debatten mot 
dagis. 

Till detta minisymposium är in
bjudna ett 40-tal av de anställ
da inom barnomsorgen, fackliga 
representanter samt representan
ter från m , fp, c och s. Vpk och 
mp är utestängda. 

I Lund planerar borgarna på 
Hans Håkanssons (m) initiativ att 
införa en helt ny barnomsorg på 
90-talet. Den ska ta emot alla 
barn, inte kräva så mycket perso
nal och skilja på pedagogik och 
tillsyn, och den pedagogiska delen 
ska vara gratis. Detta har Hans 
Håkansson inte hittat på själv. 
Ideerna kommer från just den 
strukturerade pedagogiken. I en 
artikel skriver Birgitta Ström
bom: 

))Det ska vara en förskola, där 
man klart skiljer på föräldrarnas 
behov av barntillsyn och barnens 
behov av att lära sig saker och 
ting. Förskolan ska vara till för 
alla barn några timmar om dagen. 

Vinterfestival för 
Centralamerika 

För fjärde året i rad arranger~ 
stödkommitten för Centralamen
kas folk en vinterfestival i stads
hallen . De informerar ·om El 
Slavador, Guatemala, Honduras 
och Nicaragua och det arbete 
stödkommitten bedriver för res
pektive land . 

Eftersom alla insamlade medel 
går till de olika projekten i varje 
land, har kommitten mycket be
gränsade resurser för det lokala 
arbetet. Med tanke på att Lund 
är vänort till Leon hoppas kom
mitten därför att kommunen ska 
betala hyran i Stadshallen. Det är 
väl ~n rimlig ~nskan? 

Förskolan ska vara avgiftsfri. För 
barnens tillsyn därutöver får föräl
drarna betala sj älva efter förmåga. 
Förskollärarna ska ha status som 
lärare, inte som 'passetanter'». 

Det system som borgarna i Lund 
vill införa påminner mycket om 
den franska förskolan, ecole ma
ternelle. Om denna säger ~n fran
ska sociologen Liane Mozere: 
»Det franska systemet är mycket 
militäriskt. Klasserna är stora och 

·då krävs det disciplin. Jag menar 
att det inte går att separera peda
gogiken från barnets totala väl
befinnande. När det gäller detta 
ligger de svenska daghemmen 
långt före de flesta franska för
Skolor.>> 

Borgarnas nyväckta in_tresse för 
att utbilda sin personal ar ett for
sta steg i en strategi mot att for
söka indoktrinera de som arbetar 
inom barnomsorgen att tänka i 
den strukturerade pedagogike~s 
banor, och på sikt slå sönder dagts. 

Lördagsgodis 

Den sköra flickan 
trampar tyst Gunnesboasfalt. 

Hon håller en luftig popkornspåse 
en decimeter framför sig 

och ler inför det nära förestående. 
Så försvinner hon långsamt 

in i vecken på sin egen blåa 
klänning. 

Osynlig som revirgränserna 

på fålten mot Vallkärra . 
Din rynkade panna är böJjan 

på något som växer inåt. 
Eller var det ostbågar? 

Karl ll'itling 



Satsa !mlorna !Jå skolan 
i stället! 

Än en gång skär regeringen ner 
anslagen till skolan. Dessuwm har 
de mage att påstå att det inte 
kommer att gå ut över under· 
visningen. Att ta bort rastvakter 
och skära ner bidragen till skol
värdinnor och .fritidsledare drab
bar eleverna och går ~älvklart ut 
över dem. 

Bland det mest magstarka är att 
handikappade elever ska· tvingas 
betala för sina läromedel. Friska· 
barn iar dem fortfarande gratis, 
även om det säkert inte dröjer 
länge innan regeringen föreslår av
gifter på skolmaterialet. (För att 
man inte ska· forstå att det är det 
de vill skriver man: "En översyn 
avseende läromedel aviseras.")· : 

Ungefår samtidigt som F eld t sit
ter i tv och pratar om hur o
möjligt det är att höja skatterna 
forhandlar sossarna och folkpar
tiet fram en "forsvarsuppgörelse". 
De höjer glatt skatten på olja och 
bensin!· Pengarna går till mili
tären. Visst · måste vi fOrsvara 
landet, men vi måste · också for
: :svara allas rätt till en bra utbild-· 
ning .. 

Hur ska ' nran kur.na lita på en 
regering som i fma, vackert for
mulerade, deklarationer talar om 
elevernas rätt till "en god utbild
ning" , "ungdomen är fran,ti
den", "en satsning på skolan är 
en investering för framtiden" osv, 
när det visar sig att det bara är 
vackra ord utan innehåll. Vi 
har hört de där flosklerna till 
leda utan att se några resultat. 

Ingvar Carlsson startar en kam
panj mot "ungdomsvåldet" och 
fcirsärnrar sedan fritidsverksamhe
ten i skolorna. 

Alla som vet det minsta · om 
skolan förståx att om lärarna 
och skolböckerna blir fårre, om 
maten blir sämre, ·om eleverna 
inte har någor vettigt att göra, 
så blir utbildningen sämre. Hår
dast slår det mot de som inte 
hänger med i tempot. De eleverna 
offrar regeringen for att kunna 
rusta· upp försvaret, när det i 
~älva verket är tvärtom man bor
de göra: rusta ·ner forsvaret och 
rusta upp skolan. · 

Tredje spåret 
Socialdemokraterna kräver i en 
motion utredning om ett tredje 
tågspår mellan Lund och Malmö 
for att bl a öka kapaciteten på 
pendeltrafiken. Det är ett krav 
som Vpk länge har hävdat, t ex 
i yttranden över vägbyggnads
planer, men det är bara bra att 
socialdemokraterna nu tycker 
som vi. 'Det fmns lyckligtvis 
ingen upphovsmannarätt när det 
gäller goda politis~a · ideer. 

. 
Råkan och Paul Rosenius 
Råkan (Cm·vus frugilegus) är 
en kråkfågel som häckar kolo
nivis i höga träd, vet uppmärk
samma lundabor. De, råkorna, 
finns exempelvis i Holmberg
ska trädgården vid Bollhuset, 
som fullmäktige i förra veckan 
be slö t skulle säkerställas i sitt 
nuvarande vildvuxna skick. 
Råkorna fmns också i Lundagård 
och parken kring universitets
biblioteket. Ofta ser man dem på 
dagtid spankulera utmed Svens
högsvägen på norr. 
· Råkan är en sympatisk skojare 
som håller distans till människorna 

·men ändå verkar orädd och karak
tärsfast. Den trivs tydligen i Lund, 
trogen som få de urgamla häck
ningsplatserna. Mycket talar fOr 
att den borde utnämnas till 
stadens symbolfågel nr l. 

Utopiskt Skåne 
Christer Persson har skrivit en 
skånsk miljöbok som heter "Fråp 
Ingalunda till Ingenstans" . I slut-

. essän tänker han sig år 2077 åter
uppstå från hedningarnas förgård i 

. underjorden och bege sig på 
vandP..ng tillsammans med Nils 
Herman Quiding och Paul Ro
senius. De finner ett utopiskt 
Skåne där människorna verkligen 

. slår vakt om naturen. Bland annat 
tävlar tätorterna om vilka som har 
de största kolonierna av fåglar. 

Golfbanorna är forpassade till 
ödemarken och bilarna, som an
vänds restriktivt, kan högst köra i 
60. Tyvärr når sällskapet aldrig 
fram till Lund så att de kunnat 
glädja sig åt de livskraftiga kolo
nierna av råkor, som lyckats över
leva Å & R:s och Tetra Paks 
giftiga utsläpp i" slutet av 1900-
talet. 

Falstaff Fakir med sin lilla hund 

De Unge Gubbarna 
Paul Rosenius, som var med på 
vandringen , skrev 1952 en mycket 
läsvärd Lundabok med titeln 
''Mitt ~mla Lund och andra 
minnen' . Han var då nästan 90 år 
gammal. I denna berättar han om 
ett antal lundaakademiker som 
tillhörde "De Unge Gubbarna" 
(som han tidigare skrivit en roman 
om) , en diskussionsklubb som väl 
får sägas inleda lundaradik alismens 
era. 

Här fanns bland andra Bengt 
Lidforss, Falstaff Fakir och Axel 
Danielsson. Den sistnämnde blev 
en länk till arbetarrörelsen och 
socialismens ideer. År 1887 in
leddes klubbens offentliga fram
trädanden med att Paul Rosenius 
talade om kvinnofrågan. Det. är 

Det måste byggas! 
Hyresgästföreningen har äntli
gen tagit sig samman och 
börjat attackera hyresockret i 
Lund. Tar man ut oskälig 
hyra så kan man i framtiden 
räkna med att hamna inför 
tingsrätten. Men det blir väl 
inte alltid så lätt att tolka 
bruksvärdesprincipen, efter
som möblemang och dylikt 
ger uthyraren rätt att höja 
priset. 
Människor tvingas betala ocker
hyra på grund av bristen på 
lägenheter i Lund. 7 000 ~tår i 
bostadskön och befolkrungen 
växer snabbt. Endast Huddinge 
och U p p sala visar större folk
ökning för 1986. Vid försäljning 
av innerstadslägenheter rör man 
sig nu kring halvmiljonsbelopp. 

Även om man inte vill att 
Lund ska växa till storstad måste 
man erkänna det akuta behovet 
av bostäder, vilket också vpk
Lund de senaste åren kraftigt 
markerat. 

Innerstaden kan fortfarande 
fortätas i någon mån och vin
darna kan användas till bostads
ändamål. 

Det behövs mindre och bil
ligare lägenheter för ungdomar 
och ensamstående. Men framfor 

allt behövs byggande i Lunds 
ytterområden, som synkroniseras 
med den service som redan fmns. 
ExempelVIs oenover Norra 
Fäladen byggas ut så att den be
fmtliga skol- och barnomsorgs
verksamheten kan hållas intakt. 

Runda Lund 
Var ska man då bygga? Tittar man 
på kartan så ser man att Lund är 
en rund stad . Denna rundhet bör 
bevaras så att lundaborna även i 
fortsättningen ska kunna (de gör 
det inte alltid) cykla in till cent
rum. Det finns hack i rundheten' 
och där bör man bygga bostäder. 
Närmast aktuellt synes varw 
Värpingetrakten och norr om 
Norra Fäladen. 

För att rädda växter och djur, 
Höje å, luften och grundvattnet 
från storböndernas gifter {)Ch 
övergödsling vore det angeläget 
att bygga just vid Värpinge. 
Jordbruk är överetablerat i Skåne 
och utgör indirekt ett hot mot 
kulturbygder längre norrut, som 
slås ut av konkurrensen från de 
ödsliga monokUlturerna i Syd
sverige. 

Det är inte syndigt att låta sta
den växa på den goda jorden, men 
den bör användas klokt genom att 
man planerar massor av träd och 

100 år sedan och borde firas! 
Paul Rosenius förblev socialist 

men ägnade sig också mycket åt 
fåglar, som han beskrev i någr~ 
berömda böcker. Han lyckades fa 
fågelstället Måkläppen utanf~r . 
Falsterbo fridlyst . ·Men framfor 
allt skrev han en verkligt fm prosa. 
Om Lund och lundensare. 

Mjau 

not 

Måkläppen hotas nu av ~dS.ug
ning som malmöborgarna vill sat!a 
igång for att fylla ut hamnen at 
Saab. 

anlägger mängder av gräsmattor, 
rabatter och odlingslotter runt 
omkring husen. På så vis får också 
fåglar, smågnagare, insekter o~h 
annat liv en. chans att komma m 
i staden. 

FH 

Smoggen i Västberlin och Ham
burg har den sista tiden varit så 
svår att privatbilismen förbjudits. 
Böter upp till 350 tusen·för dem 
som bryter förbudet. Samma 
dimma i Lund, men här får bilar
na fa,ra fritt. 



Fredmans egen 
musik och mat 

"Rött vin och pimpinella" 
har rubriken varit för en VB
annons som varit införd i två 
veckor. Men det har kommit 
åtskilliga. frågor om _ tillst~ll-

- V~ör Bellman egentligen? 
- Fonattare som behåller sin 

folkliga popularitet genom 200 år 
är alltid värda att aktualisera. Det 
k:ä~r ingen särskild politisk mo
tive!ll:lg. Det berättas att gammel
stalimsten Otto Ville Kuusinen på 
festema i Kreml alltid brukade 
~unga Bellman, ~om han och 
Diktonius hade dyrkat i ungdo
men. Han hade säkert inget poli
tiskt motiv, utan han tyckte om 
Bellman helt enkelt. 

- Men ni titftket ändå göra en 
politisk vinklin ? 

- Nja. Vi s~a · p-rata lite mellan 
låtarna om Bellmans tid. Ingen 
konst skapas i ett socialt vakum. 
Av Fredmans epistlar och annat 
kan man utläsa att Bellman var 
rojalist ·och patriot, anhängare 
av Polens frihet och kritisk mot 

· rika . uppkomlingar. Men någon 
politisk skald var han ju inte. Vi 

· ska bara säga något om ramarna. 
-Och så ska· det sjungas? 
- Just det, och det är ett ex-

periment. Vi vill veta om det fun
gerar med allsång till mässingssex
tett. Förutom att sextetten 
ackompanjerar introducerar den 
~e mer okända melodierna. Sen 
SJUnger ~~ med, ~oppas vi. Tex
t~rn_a prOJicerar VI pa väggen så 
VI slipper prassel med sångblad. 

- Kan vem som helst komma? 
- Ja, naturligtvis. Vi uppma-

nar alla att komma och ta med 
si?a vänner och gärna sina kvälls
pigga eller kvällströtta barn. I 
det senare fallet finns det ett 
lugnt rum intill. Men vi tror att 
det blir en tillställning med intim 
atmosfår. 

- Hur är det med inträde? 
Och förtäring? 

lli!tgens karaktär och syfte. 
For att klargöra återger och 
besvarar vi därför undringar
na. 

Inträdet kostar en tia. Vi 
förutsätter att besökarna har ätit 
tidigare på dan men man kan 
också köpa något att tugga på. 
Och det är u'eslutande mat som 
nämns i Fredmans Epistlar. Ni 
vet: 

"En kyckling där 
av den hon vingen river 
nyss kallnad är" 

- och även om det inte blir 
just kyckling så blir det annat som 
åts i Bellmans värld. 

- Och dracks. Festen heter ju 
"Rött vin och pimpinella"! 

- Man kommer inte ifrån att 
~et drac:ks kopiöst på Bellmans 
tid och 1 _Fredmans Epistlar, och 
det vore litteraturhistoriskt fel att 
int~ ~andal!ålla ett glas vin till 
facilt pns. Men det fmns ju annat 
man kan läska sig med: 

"Eller från källan 
en vatten terrin" . 

- Måste man komma i peruk? 
- Vi tänker fårsöka antyda 

1700-talet på lite olika sätt. Några 
l!äblåsare kommer att spela ytter
ligare Bellmanmelodier, och vi ser 
gärna att gästerna tar med sig rem
mare eller annat gammaldags att 
drjcka ur .. "Rött vin i gröna glas!" 
stär det 1 epiStel 11. Peruker är 
välkomna ~som puder och par
~~· men VI ska inte glömma att 
mtt10 procent av befolkningen 
stod helt utanfår den kulturen. 

Si~t bryter vi nog stämningen 
med lite 1900-talsmusik att dansa 
till. Och klockan åtta böJj ar vi 
på Fakiren intill stadsbiblioteket 
på Bredgatan. 

Arbetsplats
utlåningen 
på fallrepet 
Inför höstens budgetavgöran
de uppmärksammade vi i VB 
hur den borgerliga majoriteten 
beslöt att ta bort anslagen till 
arbetsplatsutlåningen vid 
Lunds stadsbibliotek. I stället 
skulle biblioteket gå ut med 
tiggarbrev till företagen och 
be om pengar för den service 
som erbjuds. 
Nu har breven skickats ut, en 
lång tid har gått och inga skriftliga 
svar har influtit. Några muntliga 
löften om sammanlagt 25 000 kr 
är hela resultatet av detta föröd
mjukande tiggeJ;i. 

Inte kostsamt 
Arbetsplatsutlåningen sköts av en 
bibliotekarie på 10 timmar och en 
kontorist på 2(). Facket etäller 
upp med bokombud. Bokanslaget 
ligger på drygt 60 000 kr. Hela 
verksamheten är budgeterad till ca 
200 000 kr, vilket är en liten 
summa får en omfattande verk
samhet, som når ut till lundabor 
som annars i ringa omfattning ut
nyttjar det kommunala biblio
teket. 

Omprioritering? 
I och. får sig har inget politiskt 
parti yrkat på nedläggning av 
verk~mheten. Nils Palmborg (m) 
har till exempel tvärtom sagt att 
arbetsplatsutianingen inte ska 
!äggas ner; utan om inga pengar 
~yter så bör en omprioritering 
aga rum. 

Emellertis är stadsbiblioteket 
redan i knipa, med ett underskott 
på cirka l miljon på driften för 
1986 , delvis orsakad av kostnader 
i samband med datorisering. Det 
verkar därför näst intill omöjligt 
att i den situationen spara ytter
ligare 200 000 för innevarande år. 

Därför är det sannolikt att 
biblioteksledningen frestas att 
yrka nedläggning eller drastisk 
nedskärning av arbetsplatsu t
låningen. Det får inte ske! 

FH 

Lundsekonomi 

allt bättre 
Efter det att Feldt lagt sin [mans
plan blev det klart att Lund skul
le tjäna på det nya skatteutjäm
ningssystemet. Nu låter Gun 
Hellsvik, genom Jan Mårtensson 
(SDS) , meddela att skatterna drar 
in mer pengar än väntat och att 
den kraftiga befolkningstillväxten 
också bidrar till förbättrad· kom
munal ekonomi. 
Alltså kan vi lägga av med ned
skärningstänkandet och i stället 
snickra vidare på folkhemmet. 
Men nej, Gun Hellsvik vill i stället 
sänka skatten så att de som har 
fårmånen att kunna arbeta ska 
kunna öka sin privatstandard: 

Från det 
kommunala 

Vad ska· en personaldirektör få 
kosta? 
160.000 kr har det kostat kom
munen att rekrytera en ny perso
naldirektör. Mycket pengar, men 
man har fått tag i en kompetent 
person som månar om »sina>> an· 
ställda, så må det vara hänt. Förre 
personaldirektören kostar kom· 
munen något liknande .•.. per 
...... år utan att göra något. 

Ibland godkärms även en 
V pk-motion. 
När isarna smälter och männi· 
skan i norr kryper ur sina iden 
kan dom glädja sig åt torgstånd, 
bokbord och ett .och annat 
(blås)orkesterframträdande. 
Kommunstyrelsen· har nämligen 
enigt beslutat tillstyrka att han
delstorgsstadgan ändras så att 
torghandel blir tillåten på Fä
ladstorget. 

Ju mer desto ·billi~e! 
Tillgången 1,'å mdustrimatk är 
god . i samtliga tätorter i kom· 
~unen och med det är alla (par
tier) tillfreds. Däremot kan de 
tre »småpartierna>> (vpk,c och mp) 
inte föiStå ·det kloka i att derma 
mark slösas bort på det sättet 
att företag som köper mark be· 
~ .~tt ~dratrneterpris g:)m 
blir lagre JU mer man köper. 
Nya industrier, liksom nya bo
städer behövs, ·men den goda 
jorden får inte förbrukas mer 
än nödvändigt! 

Systemskifte i lönndom .... 
Ko~unstyrelsen ·· är en flitig 

. bordläggare. En och arman fråga 
trillar efter hand under bor· 
d~t och avgöiS i· det fördolda. 
Sa t ex den om ett kommunalt 
ADB~stem för löner och annan 
personala~tiv hantering -
en komplicerad affår i miljon
klassen. Frågan var uppe i kom
munstyrelsen i början av oktober, 
bordlades och kom aldrig .åter. 
Nu blir det ett system som Lund 
blir helt ensam om (aästan alla 
kommuner anlitar kommundata) 

• - ett val med klara brister och 
risker. Det har bestämts (var, 
när och hur kan ingen ge be· 
sked om) - utan någon besvä· 
rande diskussion i kommunsty
relsen. Det var väl enklast så. 

Propaganda 
AB Sydkraft, som ägs av kom
muninvånarna i Skåne, plä
dera ohämmat för kärnkraf
ten i en skrift de kallar »aktu
elit». Har Lunds kommun god
känt det? undrar vpk i en inter· 
pellati.on. 

Nej till det viktigaste 
Fritidsnämnden tillstyrker vpk:s 
motion om tillbyggnad av Höge
vallsbadet vad avser läktare och 
omklädningsrum. Däremot avslås 
kravet på en 50-metersbassäng. 
Detta var förstås motionens hu· 
vudkrav! ' 



Bredgatan 28, 222 21 Lund. Tel 046/12 74 95 (onsd efter kl18.00) 
Postgiro 17 459-9 . Prenumeration 90:-/år 
Sättning och lay-<>ut: VB-red pl acul?ress, Fabriksgatan 2 Lund 
Tryck: acupress, Lund. Ansvarig utg1vare: Monica Bondesson. 
Eftertryck av text tillåtes om källan anges. Bilder är upphovsman
nens egendom. Red förbehåller sig rätten att korta insändare. För 
o beställt material ansvaras ej . 
Har du flyttat? 
Skicka hela adressdelen med din gamla adress till Veckobladet, 
Bredgatan 28,222 21 Lund. Min nya adress är: 

Adress: . . . .. 

Postnummer: . Postadress. 

Ka rin Blom 
Uä r da vägen D:BS 
223 71 Lund 

Idrotten kommersialiseras 
Plötsligt tycks det som om 
Lund kommer att få tre nya 
idrottshallar på ett bräde: 
IFK Lund vill med hjälp av 
en donation från Crafoord
stiftelsen och kommunala 
pengar bygga en innornhusan
läggning , för friidrottare . 
Basketkrubben EOS siktar 
mot att bygga en hall ett par 
kvarter nedanför Spyken och 
slutligen funderar Folksam, 
Riksbyggen och HSB på en 
kombinerad sport-, konfe
rens och bostadsanläggning 
väster om stadsparken. 
Den tid är tydligen förbi då kom
munen tar ansvar för att lunda
bon har fri tillgång till idrotts
liga utrymmen, i framtiden f'ar 
man plocka fram plånboken om 
man är träningsvillig amatör( eliten· 
sponsras ju av f'lrmor). Herr Ply
moths avgifter på Victoriastadion 
visar vart det bär hän. 

Ett annat exempel är Genarps 
tenniskhibb , som med 10.000 kr 
i botten planerar ett hallbygge. 
Genom lån, kommunal borgen, 
utnyttjande av kommunens tomt 
och omklädningsrum f'ar man en 
hall där hyresavgiften per timme 
ligger på drygt 60 kr. Skötsel och 
tillsyn står klubben för och det 
är väl kommunen gör . sin stora 
indirekta »vins!>>.' 

Dyrt för enskild 
För den enskilde blir det dyrt 
och lundabor med dålig ekono
mi kommer antagligen att be
fmna sig · i ·risig kondition om 
borgarna f'ar igenom sin ·politik 
helt. 

Gott är dock att klubbarna tar 
ett eget ansvar och att hallbyggen 
överhuvud taget kommer till 
stånd. 

Varför kan inte kommunen 
!!iälv bygga? Givetvis för att 
skattema är för låga, och att 
inflationen och företagens av
dragsmöjligheter är så stora att 
väldiga anhopningar av kapital 
har skapats som söker investe" 
ringsobjekt inom sektorer där 
kommunen tidigare verkat. 

Ett skattefrälse har också till
kornmit bakom välgörenhets
stiftelser; som i praktiken i 
huvudsak · ägnar sig åt ekono
misk verksamhet. 

Kapital finns 

Det fmns alltså ··gott om pen
gar i landet. Idrotten ger god 
PR och tvättar pengarna rena. 
Byggnadsföretag som går in som 
ägare till idrö ttsanläggningar k an 
också · utnyttja sin egen bygg
och reparationskapacitet och 
eventuellt även förlustavdrag . 

Det stora projektet väster om 
stadsparken visar · hur man korn -

binerar idrott med luckrativ 
»kringprojekt> i' form av bostä" 
der och konferenslokaler. 

Här bär man vara uppmärk
sam: på SJ?arta har konferens
och konsertintressena-helt trängt 
ut idrotten. Vad garanterar att in
te något liknande kornmer att 
ske ' när den centralt belägna an
läggnihgen varit i bruk en tid 
och gått med förlust , · för att 
idrottsutövarna inte kunnat betala 
marknadsmässiga priser. 

Dystert för korpen 
Samtidigt som den kommersi-

Lundarnästerskap i schadc 

För första · gången ordnar Lunds 
två schackklubbar stadsmäster
skap i den ädla sporten. 

Det blir en lång turnering 
som ska pågå ett antal veckor 
på Svarvarestugan, tisdagar från 
kl19. 

- Nu hoppas jag på uteschack 
också, säger insändarskribent Finn 
Hagberg . 

Bondeoffer 

I Barsebäck vill godsägare Ian 
Hamilton vräka den pensionär 
som i dornstol klagade på att 
Hamilton giftbesprutade hans 
trädgård . 

Gillberg och andra miljövänner 
samlar in pengar åt den gamle. 

ella sidan av Lunds idrottsverk
samhet stärks riktar borgerlig
heten hårda slag mot korpen, 
som nu i stor utsträckning f'ar 
!3älvf'mansiera sin verksamhet. · 

Att anmäla ett korplag i fot
boll kostar i år nästan 1000 kr, 
sedan tillkommer en fördubblad 
medlemsavgift på betydligt mer. 

Ett antal spelplaner kornmer 
också att försvirina : S :t Lars, 
Vipeholm och kanske också 
Södra lekplatsene Verkligen dys
tert för veteranidrotten! ' 

Sportred 

Ur Skånska Dagbladet 23/1-87 : 
"En utredning gör gällande att en 
läkare på kongress gör av .med 
1000 kronor per dygn utöver ho
tell- och konferenskostnadem a. 
En läkarkongress måste betyda att 
affarsrnännen i Lund kan skära 
guld med täljkniv." . 

Kontaktredaktö r nästa vecka: 
Fin n Hagberg 12 90 9 8. 

POSTTIDNING 

Svar till Jan Olsson, ordf i SAP 

När vi i verk samhetsberättelsen 
beskriver arbetet med att införa 
kornrnundelsnänmder menar vi 
hela perioden från det att den 
gamla komundelsnänmdskom
mitten bötjade sitt arbete fram till 
nu när försöksverksamheten ska 
bölja. 

Under det första · skedet var 
Vpk ensamt om att ställa fler de
taljerade krav på demokratiska 
former för nänmdens arbete. I 
böljan var det inte självklart att 
socialdemokraterna skulle stödja 
våra krav. Det har varit flera 
diskussioner mellan s och vpk i 
den här frågan. Inga hårda niot
sättningar utan en öppen och bra 
dialog. SAP Norr korn inte in 
i arbetet förrän det var i sitt · 
andra skede i och med att styr
gruppen på Norra Fäladen bil
dades. 
Jan Olsson har reagerat på VBs 
bristfälliga information om sam
manhangen. 

Kommunalpolitiska gruppen 
Kajsa Theander 

VPK LUND. Lö 7.2 kl 1 O Arsmöte 
på Fakiren . Ev fortsättning den 8. 
Om fest se särskild annons. 

BLASORKESTERN Rep samma 
låtar som sist. Arsmöte med knyt· 
kalas. Sö kl19. 
Bellmansspelare samlas Lö kl 19 
på Fakiren . 
VPK IF träningen på lördag är 
inställd p g a cupspeL 

l w kommuni8tlak l 
~ komnuMIIpolltlk 

KOMPO L har möte M å 9 febr kl 
19 .30 p å partilokalen. Fotsatt pla· 
neri ng av vårens arbete . 

re--r l 
Denna vec kas redaktion var: 
Finn Hagberg, Lars Nilsson och 
Lars Svensson. 
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