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Fredagen den27mars 

Döden ocl1 nteneden 
Som nämndeman ser man med lite extra skärpa på tidningar
nas rapporter från vad som händer i Lunds tingsrätt. Inte så 
sällan förvånas man över hur olika ödets lotter faller för de 
tilltalade. Torsdagen den 19 mars konstaterade tidningarna 

Den som var inblandad i 
dödsolyckan hade åtalats 
för vårdslöshet i trafik och 
vållande till annans död. Det 
fanns ett vittne som hade 
sett den åtalade komma 
farande bakifrån i hög has
tighet på en väg med snö
modd. Bilen kom så nära att 
vittnet blev orolig för att 
bli påkörd bakifrån och 
korde därför ut på vägrenen. 
Samtidigt dyker en mötande 
bil upp. En dov smäll hörs 
när den bakomvarande bilen 
krockar front mot front 
mot den mötande. Passage
raren i den sistnämnda bilen 
förlorar medvetandet och 
dör efter att antal månader. 
Ingen ser själva krocken, 
men vittnet och polisen 
finner att bilarna står på 
andra sidan vägen, som om 
den åtalade hade försökt en 
omkörning. 

Två av fyra i nämnden 
anser dock att det finns en 
liten, liten möjlighet att 
den dödade chauffören orsa
kat olyckan och den åtalade 
frikändes . Det är högst osä
kert om åklagaren går vidare 
för att i hovrätten försöka 
få en annan dom. 

Meneden 
I menedsfallet var åklaga
ren synnerligen energis k och 
det framgick redan vid 
första rättegången att här 
skulle rätt skipas till sista 
blodsdroppen. 

En ung man var åtalad 
för fylleri i samband med 
att han på en lantlig väg 
försökt ta sig till sin fäst
mö, som dessvärre inte 
var hemma. I stället träf
far han fäst möns väninna, 
som han är ovän med. Hon 
ringer polisen och berättar 
att mannen kört bil i onyk
tert tillstånd. Polisen gör ett 
hembesök och finner att 
han är berusad. 
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Mannen förnekar nu att 
han kört bilen. Han påstår 
att en god vän till honom 
gjort det. Den gode vännen 
ställer upp och vittnar falskt 
för att rädda körkortet åt 
kompisen. Det är inte ' 
snyggt gjort mot rättsväsen
det, men onekligen en vän
lig handling gentemot kom
pisen. Ingen tredje part 
drabbas, som skulle varit 
fallet om någon vittnar för 
att sätta fast en oskyldig. 

Männen arresteras och 
utsätts för hårda förhör. 
Målet är uppe i hovrätten 

att en man, som varit inblandad i en bilkrock med dödlig 
utgång, friades medan två unga män, som fällts för mened 
erhöll sex månader vardera. Bägge var tidigare ostraffade. ' 
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och så småningom erkänner 
vännen att han vittnat 
falskt. Lunds t ingsrätt -utdö
mer ett halvt år vardera för 
mened och anstiftan av me
ned, trots att männen inte 
varit straffade tidigare. 

Lögner straffas olika 
Här har alltså domstolen sla
git till med all kraft, därför 
att nämnden överträtt et t tabu 
som gäller vittnen, men lite 
märkligt nog inte tilltalade. 
De sistnämnda kan ljuga hur 
mycket som helst utan att de 
påverkar domslutet , ja ofta 
belönas lögnen med fri-

kännande. 
Det kan vara svårt för 

allmänheten att riktigt förstå 
hur det kan vara så här, i syn
nerhet om man, som i fallet 
med de två männen, för första 
gången står inför domstol. 

Det är uppenbart att rätten 
måste reagera på mened, men 
påföljderna måste vara rimliga. 
I Sverige vill det till mycket 
innan en förstagångslagöver
trädare erhåller sex månader i 
fängelse. 

Om någon är vållande till 
annans död i en trafikolycka 
är det mycket möjligt at t på
följden bara blir böter, eventu
ellt villkorlig qom. Många bi
lister vet a t t de riskerar liv 
när de kör med hög fart på 

. snöiga vägar, ändå gör de det 
för att vinna några minuter. 

Verkligheten bakom de 
här två rättsfallen kan mycket 
väl vara denna: en man vill 
vara hygglig mot en kompis 
och gör sig därför besväret 
att snickra ihop en lögn och 
vit tna inför domstolen. soli
dariteten gentemot kompisen 
väger tyngre än laglydnaden. 
Det blir ett halvt års fängelse. 

En annan man kör vårds
löst i trafiken och orsakar 
dödsolycka. Offret kan av na
turliga skäl inte vittna om vad 
som hänt och den åtalade 
säger sig inte minnas. Det blir 
frikännande. 

Finn Hagberg 

Instant poetry 

Talgoxen på Mårtenstorget 
sågar sig envetet mot vår 

från sybehörsaffären 
sicksackar sig tanken 
gatorna fram till domkyrkan 
och den varma sydväggen. 

Karl Witting 



TÄNK OM .. . 

Man har gjort en massa fina 
bilvägar som går från Lunds 
ytterområden och in till cent
rum, samt mellan olika ytter
områden. Man har lagt ned l 
mycket arbete på att rita ut 
dessa på stadskartorna redan 
långt innan de var byggda. 

För att man ' 
ska hitta är fina skyltar upp- J 
satta. När man följer dem 
upptäcker man visserligen att 
de sista femhundra meterna . 
av vägen ännu inte är byggd, 
men ett halvår s~are är den 
klar. 

Bilvägarna är fina även om 
det ibland förekommer mind
re avbrott. Man kommer fram 
till en park där vägen slutar, 
men redan efter l 00 meter 
genom parken syns vägens 
fortsättning. En så liten 
sträcka kan man väl bära 
bilen eller försiktigt skjuta 
den längs en parkgång, man 
kan ju akta gräset. 

Under vintern kan det ju 
vara lite mindre besvär då 
vägen snöat igen, men redan 
efter en vecka eller två när 
parkeringsplatser och fotbolls
planer är renputsade händer 
det ju att även bilvägar hin
ner plogas. När korsande vägar 
plogas kan det ju visserligen 
bli en liten snövall på en me
ter eller så, men ett kort lyft 
av bilen klarar ju detta pro
blem lätt. 

För ens säkerhet har man 
också gjort ett antal tryck
knappsreglerade korsningar, 
stannar man bilen kan man 
ofta, utom under snöiga vint
rar, nå knappen utan att gå 
av bilen. Sedan man tryckt 
kan man vänta ett litet tag 
på ingenting, sedan blir det 
grönt så länge att ibland flera 
bilar hinner över. 

Om äldreomsorgen 
Hur vill vpk har äldreomsor
gen i Lund? Vad finns det 
för alternativ till ålderdoms
hem och hemtjänst? Hur 
fungerar primärvården och 
äldrevården i Lund? Hur slår 
borgarnas nedskärningar i 
verkligheten? Vad händer 
med sjukhemmen i Lund? 

Dessa frågor kommer att 
diskuteras måndagen den 30 
mars kl 20 på vpk-lokalen. 
Ann-Christian Johansson 
och Ingemar Nordlund inle
der. De har båda erfarenhet 
av arbete med äldreomsorg i 
Lund. 

Axplock ur n1otionsflo 
V pk har partikongress i slutet av maj, och då skall man anta ett 
nytt partiprogram. Förberedelserna har satt sin prägel på vpk 
Lund. Under vintern och våren har man arbetat hårt med mo- · 
tioner. Resultatet blev att medlemsmötet ficl' nitton motioner 
att behandla. Där utsågs även till kongressombud Lulu Ander
sen, Rolf Nilsson, Ulf Nymark och Karin Svensson Smith, samt 

Internationalism 
och avspänning 
"Den nya internationalismen 
innefattar även de krafter 
som arbetar för demokrati 
och nationellt oberoende i 
Östeuropa. "Och om avspän
ning skriver man följande: 
" Det gäller att lösgöra Väst
europa ur UsA-imperialis
mens grepp och Östeuropa 
ur Sovjets . ... Genom att 
utveckla Västeuropas själv
ständighet mot . USA och 
Östeuropas mot Sovjetunio
nen främjas avspänningen." 

V pk- socialistiskt miljöparti? · 

Under rubriken "Den ekologi
ska krisen" framförs ' följande 
synpunkter: 

"Karakteristiskt för miljö
problem är ofta att konse
kvenserna inte visar sig ome
delbart. Det tar tid innan can
cer utvecklas, innan en sjö 
dör av försurning etc. Dvs det 
går att göra vinster på kort 
sikt genom att ignorera miljö
problem. Dessutom är det of
ta inte samma personer som 
ger upphov till miljöförstö
ring som får bära kostnader
na. Det behöver inte ens vara 
inom samma nation! 
I partistyrelsens förslag fram
förs att kapitalismen bär hu
vudansvaret för miljökrisen. I 
en situation där miljösituatio
nen i Östeuropa är minst lika 
allvarlig som i västeuropa krä
ver ett sådant uttalande att 
man genomför en klar analys 
av vad som gör att det före
kommer miljöförstöring i 
socialistiska stater. Den enda 
förklaring som förslaget till 
partiprogram kommer med 
är att man undlåtit att ta 
hänsyn till "de ekologiska 
sammanhangen" och att detta 
bl a berott på att man strävat 
efter snabb ekonomisk till
växt. På vilket sätt skiljer 
sig denna förklaring från den 
som gäller i västeuropa ?" frå
gar man sig i motionen. 

Motionen uttrycker också 
missnöje med programkom
missionens synsätt. Man mis
sar att det finns de som tjä
nar på miljöförstöringen 
både i öst och väst. Det måste 
klart framgå av det komman
de partiprogrammet att: "Un
der socialismen finns ... en 
förutsättning att lösa miljö
problemen i och med att eko
nomin är planerad. . . . men 

en planerad ekonomi är en 
nödvändig men inte tillräck
lig förutsättning." 

I en annan motion vill 
vpk Lund helt enkelt att : 
"-begreppen "ekologisk ba
lans" och "ekologisk form" 
ersätts med en beskrivning 
av vad man avser." • 

Karin Svensson-Smith och 
Henrik Smith vill ha in 

beteckningen "VPK -det 
socialistiska miljöpartiet" 
i partiprogrammet och klart 
markerat att i konfhkter mel
lan miljön och "sysselsätt
ning, standardförbättring eller 
regionalpolitik" tvekar VPK 
inte att ta miljöns parti. 
Motionen fick inte Vpk 
Lunds odelade gillande. Den 
kan genom sin formulering ge 
upphov till en del missför
stånd. 

Marknadssocialism? 
Om "De socialistiska länderna 
och ekonomin" bör det stå i 
programmet: 

"Den starkt centraliserade 
ekonomin skapar med nöd
vändighet en kraftig makt
koncentration, där all politisk · 
och ekonomisk makt samlats 
i statens händer. Den ound
vikliga konsekvensen av en 
centraliserad och allomfattan
de plan är byråkrati och hier
arkisk beslutsstruktur. 

De planekonomier som lå
tit planeringen omfatta en
dast ekonomiskt strategiskt 
betydelsefulla sektorer och 
därutöver accepterat ett mer 

suppleanter. Med tanke på att mång~ 
helt avgörande för partiets framtid' 
gen stillsam tillställning. Ombuden' 
och både innehållet i och behandli 
nyanseringens och preciseringens tec 

eller mindre fritt varuutbyte, 
dvs inom planhushållningens 
ramar låtit en marknad med 
decentraliserade beslutsfunk
tioner få utvecklas, förefaller 
i allmänhet ha lättare att på 
ett smidigt sätt klara av såväl 
produktion som distribu
tion." 

Såhär kan det också låta: 
"För varje parti som arbe

tar för en socialistisk omvand
ling är det en uppgift att kri
tiskt granska och dra lärdom
ar av erfarenheterna av ut
vecklingen i de länder som 
försöker skapa ett socialis
tiskt samhälle.'' 

En motion anknyter ock
så, i samband med diskussio- . 
nen om de socialistiska län
derna och demokratin till det 
demokratiuttalande som gjor-

des vid kongressen 1981. Där 
stod det bl a: 

"Där finns också - med 
inbördes skillnader och i va
rierande utsträckning - ex
empel på auktoritär maktut
övning, byråkratism och rätts
övergrepp, vilka i sin tur 
grundar sig på allvarliga och 
systematiska inskränkningar 
av folkets demokratiska fri
och rättigheter. . . Men de 
alltjämt existerande, långtgå
ende och systematiska in
skränkningarna av demokra
tiska fri- och rättigheter kan 
inte härledas ur historisk nöd
vändighet och inte förklaras 
ur demokratisk nödvändighet 



den 
betraktar kongressen som 
ar medlemsmötet en skäli
aldes utan mott(andidater, 
1gen av motionerna gick i 
{en. 

och inte med socialismens 
rätt att försvara sig. Tidigare 
och aktuella erfarenheter vi
sar att de verkar demoralise
rande, undergrävande förtro
endet för socialismen och an
griper dess förankring i just 
de folkliga krafter den måste 
stödja sig på." 

Breda kvinnofronter 

"Kvinnokampen är en viktig 
del av vårt politiska arbets
fält . Historien visar att 'de 
många kvinnornas situation' 
förbättras när breda kvinna
fronter förmås att agera. 
Kvinnokampen är gränsöver
skridande och icke-sekteris
tisk. Den progressiva kvinno
rörelsen har teoretiskt och i 
praktiken utvecklat ett sådant 
synsätt och en sådan inrikt
ning på arbetet. Det är nöd
vändigt att det fångas in på 
ett riktigt sätt i programtex
ten. Detta är bättre och mer 
konsekvent uttryckt i pro
gramkommissionens slutliga 
förslag än i partistyrelsens 
förslag." 

Kvinnofilm annorlunda? 
Forum för kvinnliga forskare 
har haft årsmöte, utan stora 
förändringar i styrelsen. 

Ingela Romare höll ett all
deles utmärkt föredrag om 
film. Filmandet styrs, menade 
hon, mycket hårt av mallar 
som upprättades i filmens 
kommersiella barndom, med 
en klassisk berättelsekurva 
som döljer filmarens subjekt. 
De mallarna lärs ut i filmsko
lorna och tillämpas på även 
de trivialaste teveinslag. 

Finns det ett kvinnligt sätt 
att filma, som gör subjektet 
synligt och inte tvingar några 
mallar på betraktaren, dvs 
inte övar makt över · denne? 
Kanske, sa Ingela Romare. 

Bussning på 
Gunnesbo 

Den som flyttar till Gunnes
bo får veta att det finns låg
och mellanstadieskola på om
rådet. Det utlovas i informa
tionsbroschyren om Gunnes
bo. Men sl~olan är för liten. 
Till hösten kommer 50 mel
lanstadiebarn att bussas till 
Fågelskolan på andra sidan 
Fjelievägen. 

Som så många gånger förr 
har skolstyrelsen i Lund blivit 
tagen på sängen av att det 
finns barn som ska gå i sko-

. lan. De har missat att ordna 
klassrum till eleverna. De bor
gerliga skolpolitikerna är inte 
intresserade av att ordna skol
lo kale r så a t t det räcker. 

Hem och Skola påpekade 
på ett tidigt stadium att Gun
nesboskolan kommer att bli 
för liten. Vid kommunfull
mäktiges budgetsammanträde 
i november begärde vpk att 
man skulle anslå pengar till 
nya lokaler, så att barnen kan 
gå i skolan i sitt bostadsom .. 
råde . Inget av de borgerliga 
partierna ville gå med på det. 

Hem och Skola har varit 
mycket aktivt. Opinionen på 
Gunnesbo lät sig inte tystas. 
Till slut har moderaterna känt 
sig tvingade att visa lite hand
lingskraft. I mitten av mars, 

knappt tre månader innan 
slcolan slutar, lämnade m in 
en skrivelse till skolstyrelsen. 
De vill bygga en barack med 
sju klassrum. Men inte förrän 
nästa höst, 1988. 

Eftersom moderaterna 
kontrollerar skolstyrelsen är 
det inte för att vara effektiva 
som de lämnar en skrivelse. 
Utan för att det ska synas att 
de gör någonting. Ms förslag 
är ingen lösning, vare sig på 
kort eller lång sikt . 

De gör ingenting åt att 50 
barn måste bussas till Fågel
skolan i höst. Och redan i dag 
vet man att baracken kom
mer att vara för liten i början 
av nittitalet , så att elever i 
årskurs 6 blir hänvisade till 
Fågelsko lan. 

För att skyla över sin då .. 
liga planering försöker mo
deraterna ge sken av att de 
hittat på något positivt. De 
säger att det är en fördel om 
barnen går på Fågelskolan re
dan i sexan, därför att det un
derlättar övergången från mel
lanstadiet till högstadiet. 

På Gunnesbo tycker man 
emellertid att nackdelarna 
överväger. 

Frizoner ocl1 
lä p lan teringar 
Greve Ian Hamilton från Bar
sebäcks gods har i veckan in
ställt sig inför hovrätten i 
Malmö för att försvara gift
besprutningen på sina ägor. 
Den kittsli&e pensionären Ber
til Hallbeck tycker att det är 
fel att hans trädgård blir för
störd av grevens ogräsmedel, 
som kommer drivande med 
vinden. Hallbeck vill ha en fri
zon på 400 meter. 

Tingsrätten har tyckt att 
det är inget som en domstol 
kan avgöra, men Högsta dom- 1 

stolen har uttalat att det kan 
den visst med hjälp av exem
pelvis miljöskyddslagen § 5. 

Vad som händer i hov
rätten är därför av intresse 
även för Lund, eftersom här 
så mycken å'ker ligger runt
omkring stadsbebyggelsen. 
Tänk bara på bonden som 
sprutar alldeles intill Fågel
skolan på Väster! Vad vet vi 

om de skador som uppstår 
när giftmolnen driver in över 
det uppväxande släktet. 

Problemet för barnen på 
Fågelskolan kommer dock att 
lösas genom att det byggs bo
städer mellan Väster och Vär
pinge, varvid dessa fungerar 
som en skyddande mur. Men 
det är å andra sidan bara ett 
sätt att förskjuta problemet 
en bit västerut . 

Förlorar Hamilton målet i 
hovrätten borde man därför 
kunna kräva en sprutfri zon 
på 400 meter även runt Lunds 
tätortsbebyggelse. Men för sä
kerhets skull bör man då ändå 
se till att plantera sega buskar 
och träd mellan åker och bo
stadshus, ty vinden kan vara 
kraftig. Och sluta spruta kom
mer storbönderna i Skåne 
inte att göra, så länge det är 
lönsamt. 

Mjau 

P-platsdille 

Från det 
kommunala 

Det finns för många parke
ringsplatser på Klostergår
den. Därför ska man nu 
bygga bostäder på en del av 
de tomma parkeringsytor
na. Men för att "kompen
sera" de boende för att de 
blir av med p-platser som de 
inte behöver, vill man göra 
nya p-platser på andra 
ställen. Gräsmattan vid den 

. södra infarten till Kloster
gården föreslås bli asfalte
rad till en jättlik parkerings
plats. Markparkeringen 
söder om Virvelvindsvägen 
förslås bli ombyggd till 
garagelängor så att utsik
ten ner mot grönområdet 
vid ån blir skymd. Kloster
gårdens byalag har proteste
rat kraftigt, men det tog 
borgarna och socialdemo
kraterna i byggnadsnämn
den ingen hänsyn till när de 
godkände stadsplanen. 

Räddning avlägsen 
Brandkåren heter numera 
räddningskår och brandsty
relsen heter räddnings
nämnd. I övrigt är allt som 
vanligt - arbetsuppgifterna 
är desamma som tidigare. 
Det är fortfarande klent 
med beredskapen för miljö
katastrofer. Det räcker inte 
med ett namnbyte för att 
kunna klara av en stor 
olycka vid t ex omlastning 
på järnvägsstationen eller 
vid någon av industrierna. 
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Gun Hellsvik klassförrädare 
På senaste styrelsemötet 
med Sydvästra Skånes Kom
munförbund var det aktuellt 
att yttra sej över förslaget 
till ny stormarknad i norra 
Vinstorpsområdet i Lomma 
kommun. Det blev ja till 
stormarknaden, med de sju 
borgerliga rösterna mot sex 
socialdemokrater. 

Det borgerliga blockets 
talan fördes av Gun Hells
vik. Vad ska moderaternas 
alla trogna medlemmar och 
väljare bland Lunds småköp
män säga nu. Inte nog med 
att Gun Hellsvik förespråkar 
en stormarknad. Det gäller 
dessutom en annan, konkur-
rerande kommun! . 

Vad säger t ex leksaks
handlare . Gun Persson (m)? 
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Lugnt i början 
Det har varit vårdagjämning 
och det börjar bli dags att 
resa sig ur vinterns TV-soffa 
och begå det första motions
passet. Betänk då att risken 
att dö är 56 gånger större än 
om man förblir sittande. 

Emellertid rekommenderar 
de vise ändå måttlig motion 2 
till 3 gånger per vecka för den 
som vill leva vid god hälsa. 
Motion därutöveJ\ sker för att 
man vill tävla eller för att det 
är lajban. 

önskas total kontroll över 
puls, kaloriuttag och löp
sträcka kan man numera köpa 
en datasko av märket Puma 
för cirka 2 000 kr. Det är 
egentligen inte så dyrt, för 
många vanliga skor i elit· 
klassen närmar sig tusenlap
pen. En snabb titt i tidskrif
ten Springtime visar att i år 
genoi)lsnittspriset tycks ligga 
kring 600 kr. 

Men eftersom de flesta 
joggingskor görs på ungefär 
samma ställen i ~ydostasien 
kan man nog utgå från att · 
skillnaderna inte är så stora 
mellan märkena. Gå därför 
till kooperationen och köp en 
billig och något för stor 
Panthersko (armen valde visst 
det märket) om det skulle 
finnas behov av en löpdoja. 
Då blir det pengar över för 

investering i en smarrig bad
dräkt och ett årskort på 
Högevallsbadet (tre gratis 
bubbelbad a l O kr fram till 
30 april). 

För den som vill ha en all
sidig kroppsuppbyggnad är 
kombinationen simning-löp
ning utmärkt. Löpandet stär
ker bena och simningen över
kroppen. Cyklar man sedan 
dagligen till jo b bet eller så, 
kan man delta i den snabbt 
växande hälsosporten Triath
lon. Lämpligt riktmärke för 
vårens träning skulle kunna 
vara Landskrona Triathlon 6 
juni (l km sim, 45 km cyk~ 
ling, l O km löpning). Hösten 
lockar med en lättare variant 
på Frostavallen 15 augusti. 

A och O när det gäller 
motion är att, förutom att ta 
det lugnt i början, regelbun
det tillföra kroppen vatten. 
Tyvärr är det inte lätt i Lund 
att för motionärer hitta lämp
liga källor. Det finns helt 
enkelt inga dricksfontäner. 

Jo, en i stadsparken, men 
den växer det ogräs i. Kunde 
inte ansvarig förvaltning ta sig 
i kragen och fixa åtminstone 
denna fontän inför våren 
19 87 . Invigningen bör ske un
der högtidliga former. 

Sportred 

Det berömda bubbelbadet vid Högevall. 

Pressstopp 
För tredje året i rad vann 
Vpk IFs tremannalag divi
sion l i korpbowling. Vi frå
gar lagledaren Lennart Löf
ving hur laget kan vara så 
bra. 

- Det bara är det, svarar 
han blygsamt. 

Förutom Lennart ingår 

Thomas Andersson och An-
ders Rear i laget. • 

Tyvärr har allt som har 
med korpen att göra blivit 
så dyrt sedan borgarna dra
git in de kommunala ansla
gen. Det är därför tveksamt 
om laget kommer att ställa 
upp nästa år. 

POSTTIDNING 

Karin Blom 
Uardavägen D:85 
22 3 71 Lund 

Miljön i Lund 
V pk inbjuder till studiemöte 
med utgångspunkt från 
kommunens förslag till mil
jöplan. Kom till Verdandis 
Bokcafe, Nygatan l, sönda
gar kl 19. Första mötet den 
5 april handlar om industrin 
och inleds av Högni Hans
son. 

Replik 

Gunnar Sandin tycker att jag 
varit för välvillig mot stång
byborna då jag velat behålla 
busslinje 7, ty dessa har, me
nar han, relativt goda för
bindelser med centrum (och 
för övrigt bör de använda 
tåg i större utsträckning). 

Det finns ett korn av san
ning i Gunnars påstående 
dock bör man besinna att 
linje 7 betjänar fler än stång
byborna. Bussen går i kringeli
krokar ner mot centrum och 
fortsätter sedan till Linero. 

Alla lundabor har säkert 
ofta glädje av att åka tåg men 
inte alltid. Det finns andra 
geografiska punkter än de 
som råkar ligga vid järnvägs
stationerna. 

F ör övrigt var vp k: s linje i 
gatu- och trafiknämnden 
minskning av antalet turer 
och samkörning med andra 
linjer i enlighet med gatu
kontorets förslag . Det skulle 
också .ha gett besparingar. 

Ännu bättre hade det varit 
om bussförbindelserna för
bättrades till Norra Fäladen 
och att stångbyborna orien
terade sina aktiviteter åt det 
hållet. Exempelvis kunde 
barnen gå i skola där i stället 
för på Lerbäck. 

Finn 

PS. Problemet med tåg är att 
de stannar vid så få -sta tio ner. 
Jag tror att tågen skulle ut
nyttjas betydligt mer om man 
kunde medföra cykel utan 
extra kostnader. stationerna 
fick då givetvis ordnas så att 
cyklar lätt kunde komma upp 
på perronger. 

Stadsb.ussar borde ha kro
kar därbak så att passagerare 
kunde haka på sin cykel, 
även det utan kostnader. Allt 
måste göras för att försöka 
konkurrera ut bilens för
delar! 

Offentligt möte medan 
revolutionen dröjer 
Hans Arvidsson, författare 
till boken "Medan revolutio
nen dröjer", inleder om sin 
bok på ett offentligt möte 
torsdag den 9 april kl 19 på 
stadsbiblioteket, cirkelrum 
4. 

I debattboken inför vpks 
70-årsjubileum och stun
dande partikongress disku
terar författaren, som bl a är 
redaktör för tidskriften So
cialistisk Debatt, ett antal 
problem som partiet står in
för. Boken säljs på mötet till 
extralågt pris 70 kr (ordina
rie 97). Boken finns också 
att köpa på vpk-expeditio
nen, Bredgatan 28, öppet 
vardagar l 0- 17. 

NY DAG, vpks tidning, f inns att 
köpa på följande ställen i Lund: 
Pressbyrån Centra len och Botulfs
platsen, Ahl<!ns, Lasarettskiosken 
och Konsum Fäladstorget. 

VPK l F. Lö 28.3 träning på Ler
bäcksskolan kl 1 6-18. 
BLASORKESTERN. Lö 28 .3 kl 
9 samling Clemenstorget för av
färd ti l l ldaröd. Kom ihåg lakan, 
notställ, tofflor, värmande 
dryck och alla J10ter. Inga repe
titioner sö 29.'3. Men sen! Ta 
gärna tillfället i akt att följa no
vettgruppen på söndagar kl 
17.45 om du är osäker på något 
i årets kvalificerade förstamajre
pertoar. 

IVECHOBUDET 

Detta nummer gjordes av Lars 
Borgströni, Rolf Nilsson och 
Gun.1ar Sand in. 

Kompol har möte om äldreom
sorgen må 30.3 kl 20 på vpk
lokalen. Se särskild notis. Övriga 
frågor behandlas kl 19.30-20. 

Kontaktredaktör för nästa num
mer Finn Hagberg, tel 129098. 
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