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Ska barnen 
tvångsskolas ? .. 

1987 13:e årg. Lösnummerpris 2.00 

I samband rred sitt årsmöte i 
onsdags hade Svenska Fack
lärarförbundets avd. M4, i Lund 
(SFL) presskonferens. Det var 
förbundets ordförande Christer 
Romilson och den lokale ord
föranden Chris :Nilson som 
svarade på frågor. Det kom , 
helt naturligt mest att handla 
om det förslag till 90-talets 
barnomsorg som borgprna 
presenterat. 

gjort besparingar som försvårat 
för personalen att göra ett bra 
pedagogiskt arbete. 
Det är en sak som är mycket 
viktig också, och det är att 
man bygger ut förskollärarnt
bildningen så att man kan 
klara av den utbyggnad som 
riksdagen beslutat om. Vi ser 
dessutom gärna att man för
länger och förbättrar utbild
ningen. 

Internationella kvinnadagen 
Christer Romilson välkom

nade en diskussion om peda
gogiken i förskolan: 
- Det är viktigt att man inser 
att förskolan är lika viktig 
som andra skolformer. Men 
jag vill understryka att ett 
pedagogiskt förändrings
arbete inte i sig kräver en för
ändring av formeiL Mycket, 
bl.a. en omfattande svensk 
undersökning talar för att för
skolan är en utmärkt peda
gogisk form. Där lär man sig 
ju det som barnen får lära 
sig i skolan i de länder som har 
lägre skolpliktsålder. 

Man frågade Christer Romilson 
om det här med småbarnsskola 
var en pedagogisk trend. 
C R : - Det var ju en debatt 
med sådana inslag i Dagens 
Nyheter i somras och det ver
kar som om den smittat av sig 
till Lund .. Man har tydligen an
vänt sig av en del av DN's deba
törer här. Vi i SFL har mycket 
god kunskap om de utländska 
exemplen man nämnt (Frank
rike och Ungern). Vi har följt 
den internationella debatten 
i flera årtionden, och jag vill 
klart säga att vi har inget po
sitivt att hämta därifrån. Vi 
vet däremot att barn som börjar 
tidigt i den svenska förskolan 
har ett försteg när de kommer 
till skolan. 
- Hur vill ni i SFL förbättra 
pedagogiken i förskolan? 
C. R: - Det som krävs är främst 
att man skapar förutsättningar 
för det pedagogiska arbetet. 
Det är väl i Lund som på så 
många andra ställen att man 

Det handlade också till stor 
del om lokljla frågor kring 
9(Halets barnomsorg i Lund. 
Det är uppenbart att det borger
liga förslaget väckt stor oro och 
olust både bland föräldrar och 
personal. Det är också klart att 
många uppfattar förslaget som 
ett försök av de borgerliga poli
tikerna att köra ut småbarnen 
från dagis och tvinga i de äldre 
i en auktoritär småbarnsskola. 
Chris Nilson, SFL's lokala ord
förande uttryckte det på föl
jande sätt: 
- Vi som är verksamma inom 
barnomsorgen är djupt oroade. 
För det första så visste de som 
man kallat som experter till 
sitt symposium nästan inget om 
barnomsorgen i allmänhet och 
överhuvudtaget inget om hur 
det var i Lund. Men det verkar 
klart att det de kallar pedagogik 
går ut på att få in fler barn på 
färre personal. Och det är 
typiskt att just de som nu vill 
ändra har varit framme tidigare 
och då har de skurit i verksam
heten. Man är på oss hela tiden 
och ger oss aldrig någon arbets
ro. 
En utredning kan väl inte vara 
något att göra så mycket väsen 
av, invände någon. 
- Man säger att man gör en 
förutsättningslös utredning, 
men det har vi svårt att tro på. 
Man kan ju se hur de valt sina 
experter. Sen har man dessutom 
begärt statliga pengar för att 
starta försöksverksamhet med 
småbarnsskola i tio grupper. 
Det kallar jag inte förutsätt-
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internationella kvinnodagen, 
firas naturligtvis även i år . 
Söndagen den 8 mars, alltså , 
kl 18.30 blir det 1 bibliote~ · 
kets hörsal en tillställning 
där det internationella per
spektivet dominerar. Eliza
beth Mbuende talar om kvin
nornas roll i kampen för ett 

I princip positiva 
Vissa debatter i kommun
fullmäktige kan sammanfattas 
mycket kort . Ta t ex inter
pellationsdebatten i torsdags 
mellan Roland Andersson 
(vpk) och Annika Annerby
Jansson (m): 
- Vägrar privatvärdarna fort
farande hyra ut till flyk
tingar? 
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fritt Namibia och Sydafrika , 
och Karin Lentz talar om Ni
caragua, nyss hemkommen 
därifrån. Kabunda Kayongo 
från Zambia leder afrikansk 
allsång och alldans. Dessutom 
blir det teater, kaffe, lotteri 
och bokbord. 

-Nej, det har dom slutat 
med. Fyra flyktingfamiljer av 
9 5 har flyttat till dom. Två 
om året alltså. Alla fyra till 
Sulcus. 
- Dom andra privatvärdarna 
vägrar alltså? 
- Nejdå! Dom är i princip 
positiva. 

Norra ringen 
Ett brunt nystan 
snor sig runt skyddsräcket 
på den gråsmutsiga refugen. 

Vi står för rött ljus 
och brummar tomgång i en 
Ford Sierra 
med nya trädgårdsmöbler 

Trafikljuset byter färg 
lika stumt som magnetbandet 
trasslar 
i tystnaden utanför sitt hölje 

Hann du ge den i bilen 
bredvid 
någon blick? 

Karl Witting 



Miljöprogrammet 
Den förhoppningsvis omfat
tande remissbehandlingen av 
miljöprogrammet är en kon
sekvens av att knmmunfull
mäktige beslutade bifalla en 
Vpk-motion om ett brett 
rådslag om miljön i Lund. 
Hur vi handskas. med miljön 
är en av de viktigaste poli
tiska ställningstagande som 
sker idag. Trots att det tagit 
flera år innan detta program 
kunnat presenteras ser vi 
det som ett framsteg att ett 
diskussionsmaterial nu finns. 
Det hade dock varit en för
del om kommunens tjänste
män i större utsträckning 
hade engagerats i arbetet 
med att ta fram materialet i 
stället för att som nu skett 
då uppdraget överläts på 
VBB. Genom den nya plan
och bygglagen kommer 
kommunens engagemang 
och ansvar för naturvårds
frågor att öka, varför ett 
miljöprogram nu är angelä
get. 

Områden som vi redan 
nu tycker saknas i pro
grammet är exempelvis re
dovisning av kommuninvå
narnas hälsa och Barsebäcks
verkets inverkan på miljön i 
Lund. Miljösituationen i 
Lund sett ur ett glo balt per
spektiv borde nämnas. 

Vpk kommer i vår att 
anordna en studiecirkel och 
då behandla: 
l) industri 
2)energi- och värmeproduk
tion 
3 )markanvändning, lantbruk 
och skogsbruk 
4 )trafik och väghållning, 
vattenförsörjning, avlopp 
5 )avfallshantering, täktverk
samhet, fritid och frilufts

' liv 
6)naturvård. 
Vpks ledamöter i: de olika 
" miljönämnderna" kommer 
att medverka och till en del 
avsnitt kommer utifrån 
kommande inledare att 
medverka. Annonsering 
kommer att ske i dagspres
sen och alla intresserade är 
välkomna. 

studiecirkeln startar den 
5/4 kl 19.00, på stadsbiblio
tekets studiecirkelrum. 

Det 
brinner bra 
I Ishöj värmeverk utanför Köpen
hamn eldar man numera med säd 
från EG: s överskottslager och 
driftschefen vill gärna köpa in 
havre och smör från Sveriges 
överskottslager. Allt detta är för
stås omoraliskt i en värld där mil
joner svälter, men driftchefen för
svarar sig genom att hänvisa till 
det absurda i att jordbruket först 
använder bekämpningsmedel och 
gödsel för att producera så myc
ket som möjligt (den hetsen dödar 
våra hav) och sedan försvarar man 
säden i enorma siloar för att till 
slut bränna upp den eller dumpa 
den i havet. 

Den fråga som enkelläsare stäl
ler sig är om inte jorden i t ex 
Lunds omgivning kunde användas 
på bättre sätt än att bidra till 
detta överskott. Man kunde ju 
i stället anlägga parker och fot
bollsplaner, bygga bostadshus, 
plantera ek- och bokskogar . .. 

Inga tåg trots 
många namn? 

Det lär inte bli någon 
återupptagen trafik på Sim
risbanan inom ·överskådlig 
tid. Det blev intrycket av 
järnvägsmötet i Veberöd nu 
i måndags. Drygt l 7 000 
namn hade visserligen sam
lats in, men hindren är for
midabla. Ett är den helt 
bussorienterade Länstrafi
ken, för kvällen represente
rad av dess VD, Nils Wahl
gren. Ett annat är Sjöbo 
kommun vars representant, 
Börje Ohlsson (c), tycks ha 
en personlig hatrelation till 
järnvägar. Han genomdrev 
som bekant rivningen av sta
tionshuset i Vollsjö där Pira
ten föddes. 

Då hjälper det inte att 
många goda krafter slåss för 
tågtrafik från Malmö till 
Tomelilla, med Järnvägs
främjandet och miljöpartiet 
i spetsen. Heller inte att det 
i Lunds kommun finns en 
bred samling om att åtmin-
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ningslöst, replikerade Chris o 

- Jag tror att man vill ha igång 
något snabbt, innan nästa 
val. 

Vi blir dessutom väldigt 
upprörda när man visar sig så 
okunniga om verksallheten i 
Lund. De kan gärna , för mig 
åka utomlands och kalla in 
experter, men jag tycker att 
de kunde besöka några av de 
egna daghemmen först och se 
på verksamheten och prata med 
personalen. 
Jag har själv arbetat i Lunds 
kommun i tolv år . Under den 
tiden har jag inte någon gång 
haft besök av någon politiker. 

Minilucifer 
Det är ett knog och ett slit med 
det mesta så man hinner knappt 
tänka långt mindre skriva. Den 
protestantiska arbetsmoralen, så 
många gånger förnekad och för
kastad, håller fast också mig i 
ett järngrepp. 

Men en liten förargelseväc
kande kommentar skulle man 
väl kunna klämma ur sig. Då kan 
jag inte annat än uttrycka en viss 
svaghet för kommunalrådets 
Hellsviks formuleringar om Lunds 
campingplats i Lomma i pågå
ende insändardebatt i Sydsvens
kan. J ag tror det var något om att 
det kan inte tillhöra de mera 
angelägna uppgifterna för en kom· 
mun att driva verksamhet i en an
nan kommun för att ge service åt 
invånarna i en tredje. Precis, och 
det är vad det handlar om. 

stone bevara spåret och 
handlingsfriheten. Utan stat
lig vilja och statliga pengar 
lär det nämligen inte gå. 
Och att den socialdemokra
tiska regeringen i grund och 
botten saknar den viljan 
visas av, att den anslagit mil
jarder till en bilfabrik i Mal
mö men inte några tiotal 
miljoner till el på järnvägen 
till Ystad. 

Jag vill uppmana de som nu 
talar om strukturerad pedagogik 
att komma till mitt daghem, 
Holken. Där bedriver vi väl 
genomtänkt, strukturerad 
pedagogik vaije dag och ger 
dessutom barnen värme och 
social gemenskap, avslutade 
Ouis Nilson tempramentsfullt. 

Jo, jag vet invändningarna -
det brukar gälla Malmös arbetar
klass som inte har tillgång ·till 
sommarhus vid havet utan i 
st~llet, genom Lunds försorg, 
maste ges chansen att parkera 
sina husvagnar nära stranden. Det 
är ungefär som när sos~na 
talar om vikten av parkeringshus i 
trakten av Domus- det är perver
terad intressepolitik och håller 
bara inte. Sen är det en annan sak 
att man inte ska ställa upp på nån 
smutsig uppgörelse mellan borgar
na i Lund och sossarna i Lomma 
där det skall byggas hus på plat
sen. 

Gräsrot får 
kulturpris 

Lucifer 

För första gången har lands
tingets stora pris för kultur
gärning tilldelats en av sjuk
huspersonalen som tillhör de 
så kallade gräsrötterna inom 
vårdpersonalen på S:t Lars. 
Gustaf W Arfvidsson, har 
varit den av personalen som 
tog initiativ till att på 70-ta
let ett sjukhusmuseum sköt 
fart på allvar. 

Idag innehåller museet om
kring 6000 katalogiserade fö
remål. 

Gustaf berättar att museet 
sista året besökts av omkring 
3000. Prissumman får han 
dela med Ingrid Nilsson i Hel
singborg som skapat en sam
ling av föremål som använts 
inom sjukvården. Förutom 
prissuman får de bägge pris
tagarna diplom och kristall-
vasar. 

GB 



Vpk Skåne vill ha Werner kvar ~F•lndot w.~munala Vpk Skånes årskonferens i 
Malmö i lördags beslöt att 
nominera Lars W emer som 
fortsatt partiordförande till 
den förestående partikong
ressen. Ett skäl till initiativet 
var de försök som sades 
förekomma för att få Werner 
utbytt. Samliga delegater ville 
dock inte delta i årskonferens
ens besttt, eftersom detta med 
kampanjer för eller emot 
omval var en nyhet för dem. 
Någon längre diskussion i 
frågan ansåg sej dock kon
ferensen inte ha tid till. 

Förslaget om stöd för Lars 
Werner kom från Rolf Nilsson, 
Lund. Denne hade tidigare valt s 
till ny distriktsordförande. I di· 
striktsstyrelsen återkom även 
lundabon Gunnar Sand in. 
Lugn tillställning 
Årskonferensen saknade så gott 
som helt de hårda meningsut
byten som har brukat förekomma. 
Ett skäl är nog den utbredda rea· 
listiska inställningen till parti· 
distriktets möjligheter. Dels fort· 
sätter antalet medlemmar att 
minska och även andra tecken på 
organisatorisk försvagning rappor
terades. Dels har den skanska 
distriktsstyrelsen en traditionellt 
svag ställning i förhållande till 
särskilt de stora lokalorganisa· 
tionerna, något som nykomlingar 
med erfarenhet från andra lands
ändar brukar notera. 

I år kom detta bl a till uttryck 
i debatten om budgeten. Lokal
organisationerna avstår inte gärna 
från mer av sina kommunala an· 
slag. 

Det förekom heller inte några 
motsättningar i _ personfrågorna 

utan valen var enhälliga. Däremot 
blev det diskussion kring förslagen 
till uttalanden. Ett om flykting
och asylpolitiken, aktualiserat av 
den nya arresteringen av kurd
ledaren Ulusoy, väckte invänd
ningar även om det antogs, och 
detsamma gällde ett radikalpaci
fistiskt uttalande. 

Högervågen 
ingen konspiration 
Partisekreterare Kenneth K vist an
slog också en självrannsakande 
ton i sitt långa tal. Visst har det 
funnits organisation och pengar 
bakom den högeroffensiv som 
alltjämt pågår, sade han men vi 
lurar oss själva om vi bara ser den 
som resultatet av en jättelik kon
spiration. Den har sin materiella 
grund i förändringar hos både ar
betet och kapitalet. 

Kapitalet har stärkts genom 
den starka internationaliseringen. 
Klippen och spekulationerna ska
par trots allt en bild av dynamik, 
av att kapitalismen är full av möj
ligheter. Den traditionella industri
arbetarklassen med dess politiska 
traditioner har gått tillbaka. Det 
har förvisso tillkommit många nya 
skikt som objektivt tillhör arbetar
klassen, men de ser sej ofta inte 
som arbetare. Den internationella 
arbetslösheten har inte lett till 
någon politisk kamp utan gått 
hand i hand med en förstärkning 
av borgerlighetens ideologiska 
makt. Och även den politiska över
byggnaden s!capar maktlöshet, 
med växande distans även till 
arbetarpartiernas politik och po
litiker. 

Det gäller att se de långsiktiga 
processerna i dagshändelserna, 
menade Kenneth Kvist. Att nya 
grupper kommer till arbetrklassen 
måste i det långa loppet innebära 

Den frie läsaren 
Med anledning av skriverierna 
kring "Lundaandan" i SDS på
minns man om den där pappskyl
ten som Frans G Bengtsson fann i 
universitetsbibliotek et s tid skrift s
rum på vilken det stod: I detta 
rum får intet arbete utföras! Den 
uppmaningen skulle inte kunna 
återfinnas på Lunds stadsbibliotek , 
ty här studeras det flitigt, ja man 
till och med grupparbetar kring de 
stora borden. En nyligen gjord 
undersökning visar att två av tre be
sökare faktiskt inte lånar böcker. 

Den frie läsare, som Frans G 
hade som ideal och som måhända 
är en del av lundaandan när den är 
som bäst, störs också av att ny 
teknik gjort biblioteket otillgäng
ligt. Den relativt enkla kortkata
logen till exempel, har ersatts med 
mikrokort, som är svårt att hitta 
i för även den som inte är synsvag. 

Förutom störande pipljud med
för den datoriserade utlånings· 
apparaturen att låntagarna tvi_ngas 
att · själva stämpla återlamnings
datum i böckerna. Blir dessa se
dan inte ordentligt avmagnetise
rade riskerar låntagarna att bli 
stoppade vid utgången av en klin· 
gande klocka, som drar till sig om
givningens granskande blickar. 

Förr var det böckerna som 
betydde nästan allt på folk
biblioteken men i framtiden kom
mer datautnyttjarnaa med sina 
långa listor, att ta mycket av 
bibliotekets resurser. Varje tryck 
på terminalen kommer att in
bringa Bibliotekstjänst en slant 
och i praktiken urholka bok
anslagen och tvinga fram min
skat öppethållande. 

På grund av datoriseringen 
på Lunds stadsbibliotek gick 
budgeten förra året med drygt 
l milj on i underskott(inflationen 
gjorde också sitt till förstås). I år 
kommer därför biblioteket tvingas 
minska öppethållandet och dra 
ner på bokanslaget. Dessutom är 
arbetsplatsutlånet och -~ tjänst 
på barnsidan hotade. Andå är 
politikerna i Lund förhållande· 
vis generösa mot sitt bibliotek .. 

En rimlig tanke är ändå att 
skilja på biblioteket s traditio
nella uppgift att erbjuda böcker 
och t idskrifter till den frie lä· 
saren och det moderna !>amhäl
lets tydligen obetvingliga behov 
av datorer. Det senare får inte 
inkräkta på d et förra. 

I boken »Om Lund och det 
lundensiska>> erinrar sig Ivar Harrie 

en berikning av den. Men en ideo
logisk vändpunkt kommer inte 
automatiskt. Vpk måste bli mer 
offensivt och utåtriktat . Partiet 
har parlamentariskt, i riksdag, 
landsting och kommuner, nog 
aldrig stått så starkt som nu om vi 
ser till kvaliteten hos det arbete 
som läggs ner och den respek t 
som det möter bland andra par
tier. Men det parlamentariska ar
betet är en fara inte bara genom 
att det kräver kraft och uppmärk
samhet. Det ligger i den parlamen
tariska oppositionens väsen att 
reagera i efterhand, medan mot
ståndaren har initiativet. Och op
position lik ställs lätt med konser
vatism och rädsla. 

Med ett offensivt och utåt
riktat arbete vänder vi utveckling
en och kan sluta tala om fortsatt 
tillbakagång, sade Kenneth Kvist 
med adress till en del närvarande 
pessiminster. 

en lundabo som ansåg, att för 
att leva ett gott liv behövs tven· 
ne ting: bibliotek och bad. Om 
det är sant, och det är det för
visso, finns det anledning att i 
Lund slå vakt om bibliotekets 
standard, rädda Delfinbadet och 
vara skeptisk mot resursslösande 
teknologi som komplicerar till· 
var on. 

FH 

Miljöpartiets motion om 
sänkning av högsta tillåtna 
hastighet på 11 0- och 90-
vägar i Lunds kommun med 
respektive 20 km i timmen 
avstyrktes av en majoritet i 
kommunstyrelsen bestående 
av socialdemokrater, mode
rater och centerpartister. Des
sa menade att det räckte att 
tillstyrka andra delen av mo
tionen, som kräver att kom
munens representanter i SSK 
(Sydvästra SkånesKommu
nalförbund) verkar för sänkta 
hastigheter i hela regionen. 

l Socialdemokraterna var av 
den åsikten att det inte var 
lönt att bara sänka i Lund. 
Bilisterna skulle då bara dra 
på lite extra vid kommun
gränsen och ändå släppa ut 
samma mängd avgaser. 
Centern menade att det vore 
bättre med en sänkning med 
l O km i timmen, och så · 
skulle man lägga ner '.'res
ten av energin" på att försö
ka få företagen att minska 
sina utsläpp. Dessutom, berät
tade Geirid Fiskesjö (c), hade 
hon redan försökt köra i 70 
på 90-vägar men det hade inte 
fungerat. Fortsättning följer i 
kommunfullmäktige i mars 
eller april. 

Punkten "Förslag till närings
livs- och sysselsättningspro
gram" utgick. Man hade 
glömt att skicka ut själva för
slaget! 

Glömt hade också VPKs re
presentant (deri ordinarie~ 
gjort, nämligen om VPK 1 

kommunfullmäktige haft syn
punkter på planen för kvarte
ret Pumpen och Rälsen i 
Dalby. Saken var nämli_gen 
den att länsstyrelsen mte 
godkänt en föreslagen ben
sinstation inom området, ett 
beslut som föranledde kom-

. munstyrelsen att sända in ett 
överklagande. Dock utan 
VPKs medverkan, han avstod 
från att delta i beslutet. 

·Radhus på skolgården 
På Magleskolan protesterar 
man in i det sista mot att det 
ska byggas radhus på deras 
skolgård och att man sågar 
ner valnötsträd. Personalen 
på skolan har besvärat sig 
hos kammarrätten. Besvä
ren gäller inte själva bygg
nationen utan att , kommu
nala fastighetsbolaget sökt 
statliga lån för att bygga. 
Trots att VPK stödjer ele
ver och personal i deras kamp 
för skolgården tillstyrker 

VPK inte besvären över länen. 
"Husen blir byggda även om 
besvären skulle gå igenom", 
säger VPKs David Edgerton 
i fastighetsnämnden. "Enda 
skillnaden är att hyrorna 
skulle bli högre, och det kan 
VPK inte medverka till". 
Från fastighetskontoret var 
man mycket nonchalant mot 
personalen på Magleskolan. 
Man viftade bort deras pro
tester och påstod att de inte 
hade rätt att besvära sig. 
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Eftertryck av text tillåtes om källan anges. Bilder är upphovsman· 
nens egendom. Red förbehåller sig rätten att korta insändare. För 
obeställt material ansvaras ej . 
Har du flyttat? 
Skicka hela adressdelen med din gamla adress till Veckobladet, 
Bredgatan 28, 222 21 LWid . Min nya adress är: 

Adress: . .. . 

Postnummer : 

Lita aldrig på 
lokalbefolkningen! 
Gammelmark på salig Bjärreds
banan var en håll- och rastplats, 
där tågen stannade bara om 
någon passagerare ville på eller av 
och där någon enstaka betvagn 
hämtades om hösten. När loket 
hade kommit i stall på Lund V 
om kvällen trädde lokputsaren i 
funktion. 

Postadress. 

Karin Blom 
Uardavägen D:BS 
22 3 71 Lund 

En skönlitterär författare må 
handskas fritt med verkligheten. 
När Jean Bolinder i romanen Lilla 
söta kusin låter en lokputsare 
dyka upp och serva det elektriska 
Bjärredsloket vid GammeJmark 
kunde det i och för sig ses som 
en drömartad episod. Menj ag för· 
står VB-recensenten i. som uppen· 
hariigen tyckte att den stod allt· 
för isolerad för att bedömas som 
absurdism. I sitt svar till recen· 
senten bestyrker också Bolinder 
detta. Han säger inte att bokens 
verklighet är en annan än B j är- l 
redsbanans, utan att han har upp· 
giften från ett samtida vittne i 
trakten, ett vars uppgifter han 
som historiker har stor respekt för . 

MUS I K, KONSTUTST.\LLN lNG, FlL.LitR, FORTX.IHNG ~t.M . S~~IT 

TNfOIHI ATl ON OM OCH PRESENT ATl ON AV OEN NVTJLL. SA.TTA. 

Därför säger j ag med vandrings
sektionens valspråk, sedan den 
upprepade gånger blivit fellotsad i 
terrängen: Lita aldrig på lokal· 
befolkningen! 

Gunnar Sandin 

Dyrt som tusan 
Ibland undrar man om inte vissa 
småföretagare tj änar för mycket. 
Går man till en förmodligen billig 
hårfrisör som Sune Andersson på 
Klostergatan får man betala 75 kr 
för en klippning, som tar cirka 12 
minuter. Anta att han klarar av 
tre klipp på en timme så blir det 
en dagsinkomst på cirka l 800 kr. 
Sedan ska kan och kollegan betala 
ockerhyra och sociala avgifter 
men det blir säkert en hel del över 
ändå. 

Det kan då till exempeljämföras 
med vad en sommarpraktikant, 
d v s ungdom: som får jobb 
genom kommunens förmedling, i 
år får. För en åttatimmarsdag er· 
hålls 95 kr och för en sextimmars 
65 kr. 

Långhårig 

KOMMUNDE L SNÄMND NORR 

{B(dagett, 7 molls 198 7 
l Kl 11- 11 P..( FA:lA DSGARDEN 

Hjälp Kvarnbyskolan! 

Strax utanför Lunds hamn· 
stad Malmö ligger Kvarnby 
by. I den gamla byskolan från 
1880 startar Bona dagfolk
högskola i augusti i år. Inför 
starten behövs en hel del för 
att verksamheten skall funge
ra: bokhyllor, förvaringsskåp, 
TV, video, böcker (romaner, 
fackböcker, kartor, uppslags-

verk, läroböcker m m) 
pärmar, papper, pennor, tid· 
skiftssamlare, plastfickor, hål
slag, projektor, skrivmaskiner, 
piano, bandspelare, radio, 
motionsmaterial m m. Och 
elever naturligtvis. 

Hör av dig till Bengt Hall på 
tel 046-13 70 06 

POSTTIDNING 

Vandringar 
Vandringssektionens traditionella 
påskvandring, och härmed påsken, 
är ovanligt sen i år. Därför kan 
man räkna med långa dagar och 
hoppas på varmt väder. Det har 
därför diskuterats att i år förlänga 
dagsetapperna något. Kanske är 
det möjligt att slå det tidigare 
längdrekordet från sträckan Mar· 
karyd-Landskrona. Årets väg är 
naturligtvis inte fastställd än, men 
norra Skåne är allmänt outforskat. 

Den som klarar påskvandringen 
får inga svårigheter med sommar· 
vandringen i Toscana. Landskapet 
är visserligen vertik;;lare där men 
dagsetapperna blir högst måttliga. 
Tolv vuxna och sex barn är nu an· 
mälda men fler är intresserade. 

JAKOB 
Josias bror, är med oss sedan 
den B februari . 

Sven E Olsson och 
Rebecca Hart 

VPK IF Träning lörd 7/3 på 
Lerbäcksskolan kl 16-18. 

BLASORKESTERN. Lö 7 .3 
spel på Vinterfestival för Cent
ralarnerika i stadshallen. Kl 
11 .00 samling för inblåsning, 
14.30 för scenprogram . Reper
toar nr 2 , 40, 73, 120, 157, 158, 
164, 007 , La Consigna och Jag 
vill tacka livet. Sö 8.3 17.45 1 
majnovetter: La Lega och Ett 
glas öl. 1 B.45 stora orkestern . 

KOMPOL har möte m ån den 
9 mars kl 19.30 på partilokalen. 
Diskussion om ungdomsboende 
-bostadsanvisn i ngslag. 

Detta VB gjordes av Lars Borg· 
ström, Finn Hagberg samt Lars 
Nilsson. 

Kontakredaktör för nästa V B är: 
Finn Hagbergtel 12 90 98. 

Hemma
Rectangle


