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Vildvuxna SSK-rabatter 
Att diskussionen om . en öre
sundsbrq·_ engagerar många 
människor märktes inte närn
värt då frågan var uppe på 
senaste fullmäktigemötet i 
SSK. Alla partier i styrelsen 
hade sytt ihop sig till ett ge
mensamt remissvar, utom 
centern som hade reserverat 
sig till förmån för en egen 
skrivelse där m~öhänsynen 
lyftes fram. Att det snarast 
ska byggas en fast förbindelse 
var dock alla överens om och 
att alternativet järnvägstunnel 
Malmö- Köpenhamn ytterli
gare behöver utredas. Jag in
stämde i centerns reservation, 
men yrkade samtidigt att SSK 
nu inte skulle ta ställning till 
en fast förbindelse. Detta yr
kande var jag alltså ensam 
om. styrelsens yttrande gick 
igenom med stöd även av lun
dasocialdemokraterna. 

Jag anser att frågan om en 
tågtunnel behöver ytterligare 
utredas och diskuteras. Man 
kan inte som öresundsdelega
tionens utredning se frågan 
om en öresundsbro eller an
nan fast förbindelse som en 
isolerad företeelse utan sam
band med trafiksystemet i öv
rigt. Alternativet med ut
byggd färjeförbindelse är un
dermäligt utrett. Om tågtun
nelalternativet kommer att 
förespråka stora höga tåg med 
plats för lastbilar och privat
bilar i dubbla våningar blir 
det ju nästan som en bro fast 
under vattnet. Detta alterna
tiv kan vpk knappast stödja. 

SSK behandlade också fö
reskrifter f9r Pågatågen. Ge
nom överenskommelse med 
olika trafikbolag kommer 
fr o m l januari cirka 30 färd
bevis att gälla på Pågatågen. 

.. Gäng & cykel 
"Agera kraftigt för förbättra
de villkor för gående och cyk
lister." Den uppmaningen 
riktade Vpk-Lunds förra med
lemsmöte till oss kommunal
politiker. Vi som sitter i 
nämnder för Vpk har väl alla 
drivit en cykelvänlig politik, 
men vi måste erkänna att 
framgångarna varit måttliga. 
Lund är verkligen ingen före
gångsstad i detta avseende 
(heller). Under våren 1988 
ska vi utarbeta ett konkret 

-förslag till förbättringar för 
gång- och cykeltrafiken, och 
de förbättringarna skall vi dri
va i kommande kommunalt 
budgetarbete. 

"Det är inte praktiskt ge
nomförbart" sade gatuchefen 
häromdagen när jag hävdade 
att alla stadskärnans gator bor
de vara dubbelriktade för cyk
lister. Om han hade sagt po
litiskt genomförbart så hade 

han antagligen haft rätt. Vi 
träffades i en nybildad grupp 
av tjänstemän och politiker 
från både gatu- och trafik
nämnden och från park- och 
naturvårdsnämnden. Grup
pens mandat är något oklart. 
"Arbetsgruppen för trafik
säkerhetsfrågor", står det på 
kallelsen och det gäller cyklar. 
Det handlar om konsekvent 
skyltning, eftersatt underhåll 
och dylikt . Alla i gruppen ver
kar ha lite olika förväntningar. 
Polismannen i gruppen tyckte 
det var viktigt att det fanns 
skyltar överallt så att det 
fanns laglig grund för polisen 
att sätta fast cyklister som 
cyklade fel. Tjänstemännen 
vill gärna att politikerna gra
tis ställer upp och inventerar 
standarden på cykelvägar. Nu 
finns det redan en tjock pärm 
med klagomål och förslag 
från allmänheten och från 
föreningar. 

Politikerna i gruppen - i 
alla fall jag - var visst bered
da att cykla runt och inven
tera, men framförallt ville vi 
ha en diskussion om målsätt-

Det har blivit så därför att 
trafikbolagen vill ha en rättvis 
ekonomisk fördelning. Jag _ 
tycker inte det är bra med så " 
här många biljetter, och jag ( 
befarar att det blir svårt för ' 
allmänheten att hålla reda på
vad som gäller. Detta påpeka-

Följande färdbevis gäller 
på Pågatågen 
enkelbiljett för vuxen 
enkelbiljett för barn , · 
enkel rabattbiljett (halv vuxen-

avgift) 
tilläggsbiljett 
länskort 
3-zonskort 
regionkort 
terminskort 
gruppbiljett 
Oresund Runt-biljett 
Frostavallsbiljett 
Turistkort för M län 
1 nterrai l kort 
PigatAgens besökskort 
samtrafikbiljett 

ningarna för cykeltrafiken. 
Det är inte bara tekniska 

lösningar och resurspriorite
ringar att ta ställning till. Det 
finns behov av en diskussiop 
kring ställningståganden av 
mer principiell natur, exem
pelvis: 
-att det bör vara två cyke}
leder i varje huvudriktning ut 
från Lund (en snabbväg och 
en rekreationsväg) 

-- att huvudprincipen ska vara 
att cyklister har rätt till sta
dens gatöl'. ·De ska inte föras 
upp på gångbanor, fösas in på 
gågator eller hänvisas till bak
gator, för att lämna det histo
riska gaturummet till bilarna. 
-att vi ska ha så lite skyltar 
som möjligt. 
-att cyklister (likaväl som 
bilarna) ska ha fjärrdetektorer 
så att de inte ska behöva stan
na och trycka på . knappen 
(det är den standard som mot 
Vpks reservation antagits). 

Vill du vara med och dis
kutera cykelpolitiken, hör av 
dig till Ann Schlyter, ledamot 
av park- och naturvårdsnämn
den. 

de jag i en protokollsanteck
ning. Det lär behövas en or
dentlig informationskampanj, 
och SSK har lovat att gå ut 
till hushållen med broschyrer 
som förhoppningsvis kommer 
att bringa klarhet. 

Bodil Hansson 

internationell biljett 
Lunds tätortskort 
M L T s Arskort 
M L T s tjänstekort 
tillfälligt länskort 

~
L T .F s Arskort 
J1 iirsk rt . 
rs\ort Rlr nksdagsledamot 

vpl/vtp-kort 
färdbevis för militärtjilnstgöreing 
SJs personalbiljetter 
kontrollbiljett 
kontrollbevis 

Följande kort berättigar till 
resa med rabattbiljett: 

PigatAgens rabattkort 
iänstrafi kans rabattkort 
Malmökortet 
Helsingborgaj<ortet 
svenskt intarr.ailkort 

'Irrfärd i syrenernas stad 

Visst rör det oss 
när gatorna tar nya vägar. 

Följ rännstenskantens 
nya båge utanför Balzac 

eller Klostergatans enkia 
riktning österut. 

En sista tanke 
störtar i Fördärvet . 

Verri minns hur här såg ut 
för bara veckor sen? 

Karl Witting 



~n.s~ Angående rasistiska Sjöbo 
En sådan fråga som var i anda. - f" fl tt d· ? 
Sverige flyktingar ska få bo a ~ a . It. .. .. 

~.orgarna 40 miljoner 
sanne än vpk 

Ekonomiska realiteter har 
varit avgörande när borgarna 
snic.krat ihop sitt budget
förslag för Lunds kommun. 
Kapitalägare och rika har 
gyllene tider, men det har 
kommit smolk i glädjebäga
ren genom det globala börs
raset. T o m borgare tycks 
numera finna det tryggt med 
en gemensamt ägd sektor 
som inte så där direkt är be~ 
roende av kapitalistisk kort
s~.ktighet . I kommunen har 
loneutfallet överraskat bor
garna genom oförutsedda 
skatteintäkter som betytt att 
de delvis frångått sedvanan 
med hård nedrustning. För
visso lär borgarna dessutom 
taktiskt betänka att det är 
valår nästa år. 
. Bor~arnas försig är alltså 
mte agnade att försvara ar
betarklassen i Lund. Själv
fallet värnar de om borgar
klassens intressen och deras 
budget ~r faktiskt så dålig 
~tt den ligger mer än 40 mil
JOner kr under vpk:s förslag. 
Vpk kräver för 1988 för
bättringar på en nivå, som be
tyder att arbetet på att åter
ställa och förbättra arbetar
klassens positioner verkligen 
inleds. 

Vpk satsar i år liksom i 
fj or hellre på kommun inne
vånarnas välfärd än på de~ 
lyxkrog, som borgarna till 
st.arkt ~ubventionerad hyra 
håller tillgänglig för krögar
bröderna Paulsson. 

Vpk .s budget har en sär
skild. miljöpro fil, bl a genom 
satsnmgen på kollektivtrafi
ken genom att busstaxan 
sänks till 5 kr, genom kravet 
på miljövänliga bussar och 
ge!l~.m kra':~t på. pengar till 
milJoundersokningar för att 
bl a mäta hur förgiftad lunda
luften är. 

Klassprofilen tar sig bl .a 
uttryck i kraven på en bättre 
skola i stället för att låta 
den fö[falla, genom satsning
arna pa hyresstopp för att få 
rättv~sa i boendet ovh genom 
s~tsmngen på äldreomsorgen 
for att ge rimliga villkor för 
både de äldre och· de an
ställda. 
_ Vpk accepterar självfallet 
mte nedskärningarna i barn
omsorgen. I stället måste den 
byggas ut i den form som 3/4 
av föräldrarna efterlyser 
nämligen daghem. Och det 
ska vara BRA DAGHEM -
kvalitieten får inte sänkas 
som borgarna vill med "90-
talets barnaomsorg". 

borde vara självklar. Där det -Vart .~og s~~idariteten vägen? .. VI maste forst och framst 
finns arbete och bostad natur- Det ar skrammande att rösta varna -om den egna solidari-
ligtvis. Sjöbo är en kommun å teten l kommunen:, säger Sven-
där det är bra sta··llt. Da··r fm· ns om .en s dan sak, om männi- ~Ile, den person l Sjöbo som skoliv. Hur kan man vara så t 1 
jobb och bostäder. Flyktingar egoistisk att människor som ar ~es - ange ägen om folk-
skulle få det bra i Sjöbo om b . k omrostnmgen. 
det inte var för dess rasistiska or l en . ommun som Sjöbo -ya~ tog demokratin vä-

tvekar om att låta flyktingar gen, ar mte Sverige ett fritt 

------ ___ ....... __ 
. l .... , .. , 

SjöboochLund 1 Bojkotta 
':'B ~r en mycket lokallunda- l l f 
tldrun.g. Vi har få läsare öster va e t 
om L~~ro och knappast någ- • 
r~. alls oster om Klostersågen, f 
dar Lunds kommun slutar Nu · ~är det står klart att l 

flyktingfiend~.rn:a i Sjöbo med J 
knappast moJliga majoritet 
trumfat igenom sin s k "folk
omrö~.tning': återstår bara en l 
sak for vaiJe anständig med-

och Sjöbo tar vid. 1 
. Vi brukar hålla hårt på 

v~rt ~~ografiska revir. Men 
VIS~t gor vi ~vsteg, som när vi f 
skriver om Oresund eller Bar
sebäc~s~erket .. När nu Sjöbo r 
~ar bliVIt e? nksangelägenhet 
ar det ofrankomligt att det 
ger avtryck i VB. J 

Uppmaningen från Norr
l~nd (i den riktningen har vi 
~asare!~ om valbojkott får väll 
mga drrekta mottagare i Sjö
bo men är ju riktad till pro-~ 
pagandister från bl a Lund 
Att såna redan har börjat ver~ 
ka framgår av Maria B-As re-( 
portage. 

... sen kan. det som händer i l 
SJ.obo <?~ksa göras till föremål 
for politisk analys. Vi hoppas 
kunn~ ~ter~omma med så-( 
dant 1 var. An är det gudske
lov långt till folkomröstning-l 
en. 

VB-red J 

Vem anser? · , 
För VBs ledare svarar omväx
~ande vpk Lunds styrelse (vin
Jett ~nligt ovan), KU (med 
den lite sotiga KU-symbolen) 
och Veckobladet själva (VB
~ommentar). bet behöver 
mte betyda att dessa instan~ 
ser håller i pennan. 

· F?r:a veckan var det Kom
mumshska högskoleförbun
dets styrelse som höll i ledar
pellll:an, inför kårvalet. Re
daktiOnen trodde att vpk-sty
relsen v~r uppdragsgivare så vi 
satte d1t deras vinjett, men 
d~t var fel. Texten hade bara 

. diSkute~a.ts i KHF och ut
tryckte mgen officiell åsikt 
fran vpk Lunds sida. .. 

F ö har vi · diskuterat att 
låta redaktionen stå för (men 
f?rtfar~~:nde inte nödvändigt
VIS skriva) alla ledare som 
p_:axis faktiskt är i tidnings
v~lde!l. Men det är en arman 
histona. 

VB-red 

borgare bojkotta valet! 1 
Själva iden bakom folkom

:,östningsförslaget är sjuk. Det 
~r e~dast ett !örsö~ a~t linda l 
m f~raktet for frambogar i 
allmanhet . och flyktingar i r 
synne~het 1 en smakligare för
packnmg. Att delta i detta 
spektakel .. är _att hjälpa till f 
med · tvattmngsproceduren 
oavsett hur valutgången blir. ' 

· Ingenting kunde vara nes-J 
ligare för flyktingfienderna än 
e~.t val med lågt valdeltagaride 
dar endast de själva deltar. l 
J ag förespråkar här ingen 
passiv boJkott utan en aktiv l 
ka.mpanJ 1 syfte att förmå så 
manga som möjligt att låta bli 
at! rösta: Sannolikt finns det 1 
manga tveksamma på både ja
och nejsidan som helst vill l 
slippa att ta ställning i nu
varande skede och därmed är 
lätta att vinna för en boj-l 
~ott. strategin måste vara att 
Isolera de fanatiska flykting-~ 
motståndarna från de mer 
tye~amma. De aktiva flyk
tmg~I~nderna är sannolikt i 1 
kvalificerad -minoritet och 
~ommer därmed att känna sig 
an mer utpekade. Ett val-l 
deltagande långt under 50 % 
med bara flyktingmotstån-l 
~~re gör val.resultatet värde
lo~t och det drar det löjets J 
s~1mmer över hela tillställ
omgen som den förtjänar. · 

Det_ bästa sättet att främja l 
flyktmgarnas sak är att satsa 
på politisk majoritet för en 
flyktingvänlig politik i kom- ( 
munen. En symbolisk hand
li.~g vore att visa hur pengarna J 
for folkomröstningen i stället 
skulle kunna användas för att l 
stödja flyktingarna. 

Låt flyktingfienderna vinna 
en pyrrhusseger! Bojkotta J 
valet! 

Svarte-Mickel l 

land? frågar sig medlemmarna 
i Sven-Olles fanclub . 

- Ä ven om Sverige är ett 
dt;,mokratiskt land så borde 
fragan om .. solidaritet styras 
med. sunt fornuft, är mitt svar, 
och mte med folkomröstning. 

Hur kan ni försvara mör
dare och låta dem komma till 
Sverige? 

Hennes fråga var så banal 
att _)ag blev svarslös. Hon såg 
skrackslagen ut och när hon 
fick syn på min grekiske kam
rat pekade hon upprört på 
honom. 
• -- Titta där är ju en äkta 

s~n! skrek hon, fy fan, fy fan 
for er spottade hon ut mot 
oss och vi dränkte hennes röst 
~ed vår sång "Sjöbo ska vi 
oppna, aldrig ger vi upp . . . 
Henne tyckte jag jävligt synd 
~m och hon gjorde mig rädd 
liksom de elva-tolvåriga kil
larna som bar "Sven-Olle fan
club"märken på jackorna. 

Min pappa har i alla fall 
sagt att han är jättebra sa en 
a~ ~em .. nä.: han efter några 
forsok forsokt förklara varför 
Sven-Olle är så bra men inte 
fått fram något annat än tårar 
och repliken han så bra lärt 
sig utantill. Jag blir rädd och 
tycker synd om dem för att 
de är så dumma. 

När inte hjärnan räcker till 
är det mycket lätt för dem att 
ta till knytnäven. 

- J ag förstår inte varför 
folkomröstningsmotståndarna 
drar in sina barn i sådana här 
frågor, predikade Sven-Olle 
v,!-dare i sitt slöddriga och 
~anga ~al, ungdomar har ju 
mte bildat sig någon egen 
uppfattning än. 

- Jasså du Svin-Olle(!) vad 
v~~:r det_ fö~ några som gjorde 
~Itlerhälsrungen och jublade 
nar de. fick se ditt söta tryne 
genom fönstret om inte 
ungdomar och knattar på 
elva, tolv år. Visst, Sven-Olle 
du har delvis rätt. Till störst~ 
delen består din fanclub av 
dumma ungdomar som inte 
bilda~ si~ någon egen upp
fattnmg an och som i vanliga 
fall skiter i allt som har med 
politik att göra. Men Hitler 
och nassarna var tuffa och 
gratis varmkorv tackar man 
inte nej till om man bara be
höver köpa en Sven-Olle
knapp. 

Mitt råd än en gång 
älska varandra 

Maria Bangura Arvidwn -



HiStorlSk arvssyrid?, 
Genom att .uppmana sina 
egna medlemmar och vpk
sympatisörer att stödja Kul
turradikalerna (KUL T) i årets 
kårval har KHF begått ett 
taktiskt självmord anser Jonas 
Olofsson och Jarl Ström i 
senaste numret av Veckobla
det. JO/JS framför två argu
ment. Det ena är ett miss
tänkliggörande av KULT, det 
andra ett ifrågasättande av 
KHF-Lunds beslut att inte 
ställa upp i kårvalet 

Kulturadikaler skall man 
vara misstänksam mot tycker 
JOfJS. På 60-talet var de för 
nakenbilder på film och på 
30-talet bekämpade de inte 
fascismen utan ägnade sig åt 
eskapism. Man häpnar över 
argumentationen! Om någon 
rörelse skall dömas för sin 
historiska skuld måste det väl 
vara ~'!"Och inte en rörelse 
som uppstått på 80-talet (!) 
och som har sitt ursprung i 
den nya m~tsik-rörelsen. Man 
kan ver~ ifrågasätta om 
JO/JS överhuvudtaget träffat 
p'å' KULT, sett vilken aktivi
tet de utvecklat och förstått 
vilka politiska frågor de driver. 

Situationen på Lunds Stu
dentkår har länge varit i det · 
närmaste hopplös. Fris och · 
öppet varu-deklarerande mo
derater har dominerat kåren 
så totalt att det synts omöj
ligt att slå in en kil. Detta 
ledde bl a till att KHF-arna 
for några år sedan inte "pal
lade" utan hoppade av kårar
betet. Det är i detta ljus man 
måste se KULT. KULT har 
trätt in på arenan och brutit 
upp gamla mönster. Det är 
tack vare KULT som höger
regimen kunnat störtas. Det 
är KULT som lyckats enga
gera en ny generation studen
ter. Tack vare KUL T finns 
det hopp. Inom KHF ser vi 
nu med tillförsikt på att ställa 
upp i kårvalen och vara med 
om att omdana kåren. Natur
ligtvis tycker vi inte i allt lika 
som KULT. Då hade vi inte 
behövt ställa upp själva. Men"-

det är upp till JO/JS att redO
visa vad de menar är så sär
skiljande nellan KULT och 
KHF :s dagspolitik att vi inte 
kan uppman våra sympatisörer 
att rösta på dem fram till att 
vi själva ställer upp (vid nästa 
kårval). JO/JS tycker att vi 
skall stödja vänster-regeringen, 
men tydligen inte KULT. 

· Medan KUL T belastas med en 
historisk arvssynd enligt JO/ 
JS har tydligen det faktum 
att der är socialdemokraterna 
som skapat dagens högskola 
ingen som helst betydelse! 

Så till beslutet att inte 
ställa upp i kårvalet. J ag till
hör dem som mycket starkt 
engagerat sig för att KHF 
skall ställa upp i kårvalet ända 
sedan den dag beslutet att 
inte ställa upp togs. Motstårt
det mot att ställa upp har 
varit på flera plan. Nu tycks 
det emellertid som om enig
heten om att vi ska ställa upp 
är mycket stor. Det var med 
mycket stor sorg vi tog be
slutet att inte ställa upp. Vi 
har emellertid ett ansvar gent
emot eventuella väljare. Vi 
kan inte ställa upp om vi tror 
att vi skall missköta arbetet. 
Vi sa också på mötet att vi 
naturligtvis skall ställa upp 
om vi har tillräckligt med folk 
som är beredda att på ett 
seriöst sätt arbeta i de p u te-

• rade. Du, JS, som var med 
på medlemsmötet då beslutet 
togs redovisade inte att så 
skulle vara fallet . Du oppo
nerade dig heller inte mot be-
slutet. . 

Situationen inom KHF
Lund har länge varit ganska 
mörk. Nu har det ljusnat be
tydligt. Nya medlemmar har 
kommit till. KHF har startat 
ett utåtriktat arbete för att 
stärka organisationen med 
sikte på att ställa upp i nästa 
kårval. Vi kommer att för
söka synas i samband med 
årets kårval. Alla som vill vara 
med och hjälpa till är hjärtligt 
välkomna! 

Henrik Smith 

Kommunalpolitiker i farten. 
V pk :s kommunalpolitiker 
kommer på freda~ och lördag 
att informera lundaborna om 
förslagen till kommunal bud
get - hur de ser på de makt
havande borgarnas och vilket : 

l alternativ de själva ställer mot 
detta. 

Tarcisio 'Bommarco finns 
på Fäladstorget kl 17-18 på 
fredag oclf samma kväll mel
lan kl. 16 • och 18 hasfar . 
Anna-Stina Löwen .och . Stig 

Nilsson mellan Hårlemans 
plats, Konsum vid Papegoj
lyckan och Vuldgåsens Ljvs 
ute på Väster. ' 

På lördag pratar Roland
Andersson och Sven-Bertil 
Persson med lineraborna vid 
Linero Centrum kl l 0-11 ; 
och ;..}1 -12 finns de på Mår- · 
tenstorget Bodil Hansson~ch 
Kajsa Theander uppehåller sig 
vid Klostergårdens Centrum 
11-1 2, också på lördag. 

Rättvisare 
värld? 
KLOTET - ' föreningen för 
rättvis världshandel med bu
tik på.Btora Tornegatan 48 -
höil medlemsmöte lördagen 
den 14 november. Av före
ningens ca "28Q . medlemmar 
var det en påfallande liten 
skara som slutit tipp · föf att 
bland annat höra Kaire Mbu- . 
ende fundera ' . -över ämnet · 
"Bidrar KLOTET till en mera 
rättvis värld?' · 

Kaire, som är flykting från 
N amibia och doktor i sociolo
gi, började med att poäng
tera handelns betydelse ,för 
världshistorien : hur den varit 
drivkraft för kontakterna 
mellan folk , men hur den 
också bidragit till krig. Ur
sprungligen var handel ett s.ätt 
att byta bort sådant man• 
hade överflöd av mot sådant 
man led brist på. U-ländernas 
situation idag är _en annan : 
Man tvingas exp~rtera även 
bristvaror mot dåligt utbyte . 

Kaire menade att fredsrörel
sen nått framgångar när det 
gällt att påverka den militära 
utvecklingen , och att miljö
organisationer typ Green
peace haft stort inflytande på 
miljöpolitiken .. Men han me
nade också att . trots handelns 
betydelse , medvetenheten om 
och insatserna för att ändra på 
handeln ännu varit dåliga. 
KLOTET såg han som ett 
gott ex·empel ' .på den nya 
rörelse som håller på att 
växa fram för att åstadkom
ma en förändring äveli här. 

Två linjer för verksamheten 
drogs upp Dels ett direkt 
arbete med handelskontakter 
i tredje världen. Detta är allt
så den typ av verksamhet som 
KLOTET - tillsammans med 
liknande organisationer både i 
Sverige och ute i Europa -
idag framför allt ägnar sig 
åt . Men Kaire ville också peka 
på möjligheten av "lobbying" 
- dvs försök att direkt på
verka politike~ i i-länderna i 
riktning mot t ex rättvisare 
han delslagstif tning. 

I övrigt beshitade medlems
mötet om fördelning av de 
drygt 1'7 OOQ kronor som blev 
förra årets överskott . Tre pro
jekt i Chile, El Salvador och 
Bangla Desh · 'fick · dela på 
pengarna. · Butiksnytt från 
Lund och nyöppnade filialen 
i Ängelholm delgavs och nya 
varor visades upp. 

Det noterades också att 
föreningep nu helt på ideell 
basis lyckats hålla· affären öp
pen nästan dagligen i .över 
fyra år, och att utvecklingen 
stadigt går framåt. Trots detta 
tycks det vara svårt' att samla 
folk till · mera ideblogiska 
diskussioner. Kanske k'\n man 
också ' se ett positivt dr~g i 
dell.ll..;... När allt fler tycker 

Frän det 
kommunala 

Kommunal demokrati 
Det viktigaste syftet med 
kommundelsnämnder (KDN) 
är att vidga den kommunala 
demokratin. Ett exempel på 
att KDN på Norra Fäladen 
fyller ett sådant syfte var ett 
välbesökt öppet möte om hur 
utbyggnaden av Norra Fäla
den ska se ut. Synpunkter 
framfördes på de olika arki
tektförslagen och dessa ska 
nu arbetas ihop enligt önske
mål. Bl a fanns förslag om att 
det ska finnas gemensamma 
lokaler inom området som 
kan användas till möten , kalas 
och annan fritidsverksamhet . 

Fortsatt freonutsläpp 
Kommunens värmepumpar 
har genom slarv hitintills i 
år släppt ut l 900 kg freon. 
Detta har hänt trots att 
energiverket lovat att alla 
mojliga sä,kerhetsåtgärder ska 
vidtas för att detta inte ska 
ske. 

90-talets barnomsorg igen 
Krampaktigt vidhåller borgar
na att deras ideskiss om 90-
talets barnomsorg ska genom
föras. Förslaget har nu varit 
ute på remiss. Majoriteten 
av remissvaren från föräldra
grupper, fackliga organisatio
ner och den politiska oppo
sitionen förkastar ideskissen. 
Borgarna har sagt att det 
fortsatta arbetet ska bygga på 
remissvaren. Men borgarna ser 
inte slaget förlorat. Hans Hå
kansson (m) försökte på se
naste socialnämndsmötet !ä
ga ut ett lockbete. Han före
slog på sittande möte att 
det ska bildas en referens
grupp med alla poltiska par
tier och de fackliga organi
sationerna. Det är ett fult 
trick att försöka binda upp 
sina meningsmotståndare. 
Vpk, mp och SAP yrkade 
avslag. Men en referensgrupp 
blir det fast vpk kommer 
inte att delta. Som det ser 
ut nu ' kommer en försöks
verksamhet enligt ideskissen 
att genomföras om inte valet 
-88 fråntat borgarna majori
teten. 

att det' pratats tillräckligt, 
har · det genom KLOTET 

,öppnats en möjlighet · ' ·till 
. koakret handlande, '• - som 
många gärna ställer upp på. 

Anders Gustavsson 
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Ljugarbänken 
Tänker ni springa eller cykla Vpk 
l Fs Vilhelm Ekelundlopp pli jul
aftonsmorgon, mellan Eslöv och 
Caft! L u ndagllrd? 

Gun Hellsvik (m) 

:::-·Öet rör sig om en släkting sA jag 
överväger allvarligt. A andra sidan 
rnAsta jag pyssla om maken sA jag 
vet inte ... 

Ebba Lyttkens (fp) 

Postadress. 

Svar till de Richelieu 
".'! arför vis~ då inte m p fram
fottema nar det gäller t ex 
Gambro eller Tetra Pak? Sva
ret ä~ enkelt : det gör ni ju! Vi 
ser mte miljöarbetet som 
någon tävling där vi måste 
vara bäst på alla områden". 

Så skriver du i nästsenaste 
VB. Naturligtvis har du rätt : 
miljöarbetet handlar i:ilte om 
att framhäva sitt eget parti. 

J ag kan emellertid förstå 
att kamrater i vpk ibland tar 
chansen att kritisera er - jag 
blir själv: irriterad ibland. Er 
riksorgzmisation har rätt över· 
drivna anspråk och försöker 
ofta framställa sig som det 
enda parti som på allvar in
tresserar sig för miljön. Trots 
det tycker jag att vi i vpk bör 
svälja vår irritation och vara 
tacksamma för vad ni gör, i 
stället fpr att kritis~r_a er för 

POSTIIDNING 

Ka rin Blom 
Uärda vägen D:85 
22 3 71 Lund 

vad ni inte gör. 
Nu medger du med avväp· 

nande självklarhet att ni -
trots ert namn - inte är det 
enda miljöpartiet. Då försvin· 
ner den anledningen till irri· 
tation. De ideologiska skillna
derna består naturligtvis -
dem bör vi diskutera noga. En 
sådan diskussion behöver 
emellertid inte hindra oss från 
att samarbeta i den dagliga 
miljökampen. 

Du tycks mena att vpk och 
mp kan fördela arbetet 
genom att syssla med olika 
saker. Det tror jag inte riktigt 
på. Men jag tror att vi i många 
fall kan skriva gemensamma 
motioner och dela på det 
tunga arbetet att skaffa fram 
faktaunderlaget. Jag tror 
ännu mer på-att vi kan hjälpas 
åt med viktig opinionsbild
ning - namninsamlingar ut
ställningar, demonstrati~ner 
m m. Det här är viktiga frågor 
för medlemmar i och sym
patisörer till mp och vpk. 
Det borde diskuteras öppet . 
VB :s spalter är säkert öppna 
för den. Till en början undrar 
jag vad du tycker. 

Roland Andersson 

Omväxling i Lunds 
telenät 
Natten mellan fredag och ~ör
dag klockan två sitter nån på 
akuten och bara kopplar bort 
mig i ett viktigt samtal och 
lägger inte ens på luren. Iväg 
till Meriten . Omöjligt att 
ringa där heller. Automaten 
full. Hemvändande granne 
tror inte att televerket är så 
knäppa att de stänger av te
lefoner mitt i natten. Men så 
(av)knäppt var det. 

Arbetet ramlar in och jag 
läser att 24 000 hushåll under 
natten kopplats över till 
AXE-växel, däribland lasaret
tet, och jag själv ringer upp 
akuten igen. De har varit lite 
bekymrade över sina telefo~ 
ner. Förklarar, tackar. Ringer 
90140 och undrar om förvar
ning gått ut. I både Arbetet 
och SDS. Av ett trettiotal till
frågade hade l (sic) tagit del 
av detta pressmeddelande, i 
redaktionellt material av 
okänt datum. 

Vad ska väck? Televerket? 
' • Birgitta Femsted t 

-Jovisst, men det blir tandem . 
Hampus fAr sitta därbak och läsa 
ur Ekelunds samlade. Sobert om Lun<t 

Lers V Anderston (c) 

- Jag har ju skadat ena benet 
men till betorna l örtofta ska jag 
väl orka. 

• 
Larry Andow (s) 

- Vistt, det behövs motion före 
skinkan . Hoppas det blir regn för 
l~ har mest simtriinat l Ar. 

Kjell Dahlst röm (mp) 

-Vi politiker behöver röra pi 
011. Eller som man säger 1 full 
mäktiga: "Bättre att motlonera In 
att motionera." 

Förlaget Sober - med nära 
anknytning till nykterhetsrö
relsen - har med början 1976 
gett ut en serie landskapsböc
ker, betitlade exempelvis 
"Blekinge i litteraturen". 
Arets bok heter 'Skåne i lit· 
teraturen·' . Här återfinns av
snitt ur klassiska Skåneskild· 
ringar, och som sig bör inleds 
boken med en passus ur Lin
nes skånska resa. Antologin 
innehåller många kända num
mer - Ola Hansson, Nils Lud
vig, Piraten och bland de nya
re exempelvis Mary Anders
son och Olle Svenning. Origi· 
nellt nog har man vågat sig på 
ett par barnböcker : Max 
Lundgrens "Omin Hambbe i 
Slättköping" och Ulf Nilssons 
"En kamp för livet"_ 

I förordet deklareras att 
man tagit med texter av skån· 
ska författare även om det in· 
te handlar om Skåne. Det är 
mest poeter som frestat till 
denna utsvävning - onödigt i 
min smak, det splittrar urva
let. 

Men Lund då? Något litet 
finns med, Tegner, förstås, 
och Frank Heller. Och ett par 
texter av Falstaff, fakir, som 
inte handlar om Lund. Det är 
allt. Boken är väl illustrerad 
med bilder av skånska konst-

närer från Kilian Zoll till Ola 
Billgren, tyvärr bara i svart
vitt. 

Skånska Akademins års
bok i år heter "Vårt Skåne". 
Här .skriver akademiens leda
möter· om "sitt" skånska 
landskap. Också här blir det 
mer Skåne och mindre om 
Lund. Kardiologen Stig Pers
son skriver dock " Lund i mitt 
hjärta" och litteraturprofes
sorn Louise Vinge beskriver 
Helgonabacken och Hant
verksgatan. 

Den som vill läsa den ab· 
solut nyaste lundalitteraturen 
måste no~~: ägna sig åt mer 
hårdsmälta ting. Jag föreslår 
"Läkaresällskapet i Lund 
1962- 1987 ', eller "Bygglek i 
Lund", utgiven av fritidsför
valtningen. Men stick gärna 
emellan med jubileumsskrif
ten "Lunds studentskegård 
1937- 1967" (som kom i sep
tember och är ett synnerligen 
läsvärt s_tycke kvinnohistoria) 
eller med Elsa Schrerströms 
"Och snön föll och priserna 
steg" som kom redan i våras. 
Den berättar om en ung flic
kas vardagsliv i Skåne och 
Lund under andra världskri
get. Tunn, men bra. 

i. 

Kompol har möte mA 23.11 kl 
18.30 pA vpk-lokalen. Obs tiden! 
Vi förbereder budgetsammanträ
det. 

~· l 
Detta nummer gjordes av Gui'lnar 
Sandin och Lasse Svensson. 

Kontaktredaktör för nästa num
mer Finn Hagberg, tal 129098. 
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