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Det sj u der i Lilla Verkstan 
Lilla Verkstan är i själva verket numera rätt stor. Förutom 
att lokalerna på Norra Fäladen renoverats och inretts så 
köpte Lilla Verkstan för en kort tid sedan också Cafe Ari
man. Båda dessa händelser innebär en utökad och ny verk
samhet. Det fullkomligt sjöd av ideer och planer på Lilla 
Verkstans kontor vid stortorget där jag träffade bl a. Alvaro 
Rodriguez. 

Lilla Verkstan är nu inne på 
sitt elfte verksamhetsår och 
finns sedan -83 på Norra 
Fäladen i ett hus som tidi
gare hotades av rivning. 
Kommunen hejdade sig 
emellertid den gången och 
upplät huset hyresfritt till 
Lilla Verkstan och den la
tinamerikanska kulturföre
ningen Acla. Lilla Verkstan 
fick vinden som då enbart 
var en vind, men som nu iso
lerats, försetts med elektri
citet och inretts med hjälp 
av eget arbete och egna 
pengar. 

Ny inspelningsstudio 
En inspelningsstudio står 
snart klar. -Den ska heta 
Ghetto Sound, ler Alvaro. 
-Namnet är ett ironiskt på
fund och alla invandrare på 
Norra Fäladen håller nog 
inte med om att det är bra. 
Vi tycker att det passar, ef
tersom det här handlar om 
en plats där man placerat 
en mängd olika nationalite
ter i ett och samma bostad
område. 
-studion skall inte konku
rera med Mejeriets utan vara 
ett komplement eftersom de 
har så fullbokat där redan. 
Vi kommer att ta hyra för 
studion men på en sådan 
nivå att vi samtidigt kan 
stödja de musikgrupper som 
inte har några ekonomiska 
r.esurser. Vi tänker vända oss 
till skolor och föreningar 
för att söka samarbete med 
dem, säger Alvaro. I och 
med att studions verksam
het kommer igång kommer 
också öppettiderna att bli 
mer fasta i huset på norr. 
Varje onsdag kväll bedrivs 
här redan s k jams där olika 
musikgrupper kan utöva sin 
musik. På eftermiddagarna 
kan man alltid träffa på 
någon av de personer som 

jobbar för Lilla Verkstan 
där. 

En stor barnkarneval i år 
.Ett av de säkraste vårteck
nen på Norra Fäladen är sen 
sex år tillbaka Barnkarneva
len. -Den genomför vi i 
samarbete med dagis- och 
annan barnomsorgspersonaL I 
år har vi tänkt låta den 
bli riktigt stor. Det är ett 
sätt att fira att Lilla Verk
stan funnits i drygt l O år 
nu, säger Alvaro. -Tanken 
är att vi skall få med föräld
rarna i år också, genom att 
lägga karnevalen senare på 
dagen. Men först skall iden 
testas på barnstugorna. 

Sociala funktionen viktigast 
Ett grundläggande faktum 
vid Lilla Verkstans tillkomst 
var den dramatik som exilen 
innebär för de latinamerika
ner som tvingats lämna sina 
länder på grund av de mili
tära diktaturerna. Det var då 
avsikten hos en grupp svens
kar och latinamerikaner att 
få till stånd en kommunika
tion mellan de båda kultu
rerna. Sen dess har ett 30-tal 
olika nationaliteter slutit sig 
till föreningen som nu arbe
tar efter måttot "konstnä
ren är inte någon särskild 
typ av person utan varje 
person är en särskild typ 
av konstnär". -Föreningen 
vill främja den sociala aspek
ten av det kulturella utö
vandet, säger Alvaro . Av 
liknande skäl köpte de 
Cafe Ariman. -Vi hade 
fikat och umgåtts där i flera 
år och när vi förstod att vad 
som helst kunde hända med 
cafeet, att det kunde bli 
pizzeria eller affär med elek
tronikgrejer eller vad som 
helst, då bestämde vi oss för 
att gå in för att rädda dess 
nuvarande funktion och 
miljö. 

Planer för Ariman 
Föreningen går just nu och 
väntar på ett byggnadslov 
för att kunna sätt igång 
och riva ner väggen mellan 
de två inre rummen på cafe 
Ariman. Där ska man varje 
tisdagskväll från mitten av 
mars kunna avlyssna musik, 
se teater, delta i debatter 
och liknande arrange
mang - precis som på gamla 
Arimans tid fast med bättre 
plats. -Vi har även tänkt 
öppna det allra innersta 
rummet för barn. Där ska de 
kunna måla och göra andra 
roliga saker medan mamma 
och pappa fikar och träffar 
vänner. Redan nu har vi in
stallerat en luftrenare för att 
förbättra de rökiga förhål
landen som råder i de yttre 
rummen. Till våren och 
sommaren kommer vi också 
att ha servering på innergår
den där man kanske kan få 
lyssna till en trubadur eller 
något liknande, berättar 
Alvaro . På måndagarna träf
fas Arimans schackklubb på 
cafeet. Dit kan man söka sig 
om man är intresserad av att 
lära av de gamla Ariman
schackspelarna. Ett nytt in
slag på Ariman framöver -
när turerna malt färdigt med 
Hälsovårdsnämnden 
kommer att bli mat från 
olika länder, en sak som 
lundaborna lärt sig uppskat
ta vid olika kulturella arran
gemang där latinamerikaner 
och andra invandrare vari! 
med. 
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Nationalencyklopedin 

flyttar till Ideon från Höga
näs. Det är trevligt för 
Lund. Det visar också på 
svårigheterna med att flytta 
ut verksamhet för att få 
större regional balans, något 
som ingår i mångas politiska 
retorik. Den kvalificerade 
arbetskraft det handlar om 
vill normalt inte flytta till 
en håla som Höganäs, som 
t o m har blivit av med per
sontågstrafiken. Och då är 
det bra att de inte motor
vägspendlar fjorton mil om 
dagen. 

Gamle lexikonredaktören 
Erlander berättar i sina 
memoarer hur många i Lund 
extraknäckte med att 
"balt a", dvs skriva artiklar 
åt Baltiska förlaget som gav 
ut Svensk Uppslagsbok. Nu 
kan de kanske få "brabba" 
åt Bra Böcker. 

Till dem som nu slipper 
långpendla hör samhällsre
daktören Hans Albin Lars
son, centerpartist och aktivt 
intresserad av Öresundsför
bindelser. Undrar om den 
frågan har hunnit bli löst 
när Encyklopedien kommer 
fram till det uppslagsordet . 

Puts 

Det bruna kuvertet 
ligger i skattehusets låda. 

Jag går med lätta steg 
mot Södertull. 

Gr 

Redan en bit upp på Söder
gatan 

får jag min belöning. 

Hörnhuset vid lilla Tvär
gatan 

är insvept i presenning. 

staden deklarerar i empati 
ännu en uppsnyggad fasad. 

Karl Witting 
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V alfläskigt 
"Det våras för s m å g l y t
ten" utropar Daniel Tar
schys, (Fp) riksdags-
man och ordförande i 
socialutskottet.Vad han i 
själva verket säger är: 
"Det våras för klassam
hället och kvinnoför
trycket". 

Valfrihet är ett honnörsord ! 
i de borgerliga partiernas fam
iljepolitiska program inför va
let. Kallt beräknar man att 
värva röster och genomföra sin 
familjepolitik på bekostnad av 
läginkomsttagare,ensamstäende 
föräldrar och kvinnor. Val
frihet finns nämligen inte för 
dessa grupper. "Valfrihet" är de 
borgerliga partiernas valfläsk. 

Det är allvarligt när 
man försöker föra väljarna 
bakom ljuset med ett lockbete 
p ä 15 000 kr/ barn och år. 
Annu allvarligare är de 
borgerligas totala oförmåga att 
se de sociala följder deras 
familjepolitik för med sig. 

Den (kvinna) som stannar 
hemma skall alltså få 15 000 
kr /barn och år, men samtidigt 
skall matpriserna stiga och 
bostadsbidrag försvinna. Detta 
talar borgarna tyst om. Till 
dem som vill fortsätta för
värvsarbeta lovar man e n 
skattereduktion på 15 000 kr 
per barn och är, men borgarna 
höjersamtidigtdaghemsavgifter 
na med 12 000 kr ( 17 000 kr 
en!. TCO:s beräkningar). 
Barnkläder skall bli billigare 
ca l 000 - l 500 kr per är, 
genom att import-restriktioner 
p ä konfektion sområdet för
svinner lovar man. (Affärs
männen skall alltså fri villigt 
sänka sina priser vill man f ä 
oss att tro). Borgerliga 
politiker verkar behöva e n 
läng, genomgripande kurs i 
politisk vardagsrealism D e 
flesta barnfamiljer med !äg 
inkomst har inte ens råd att 
köpa kläder för så mycket per 
är! För ensamstående föräldrar 
finns naturligtvis ingen val
frihet. 

Kvinnor kommer alltså att 
drabbas hårt av borgarnas 
politik. I allmänhet är kvinnan 
den sämst utbildade och lägst 
betalda. Det blir hon som får 
stanna hemma. 20 års kamp 
för j ärolikhet raseras om 
borgarna får makten. Det måste 
dc kvinnor som tidigare röstat 
borgerligt tänka P,å. 

VPK:s familjepolitik är 
rak och enkel att förstå. 

En bra och utbyggd 
barnomsorg, 6- timmars 
arbetsdag och arbete åt 
alla är det alternativ, 
som ger reell valfrihet! 
För alla ! 

VPK Lund, styrelsen 

Slå vakt on1 stadens grönska 
Vpk-Lunds fullmäktige
grupp förslår i en motion 
att stadens träd och grönska 
ska inventeras av park- och 
naturvårdsnämnden och att 
byggnadsnämnden får i upp
drag att utforma förslag till 
en miljöbestämmelse till 
skydd för träden och gröns
kan. 

stadens träd är av största 
betydelse för miljön, både 
för människors välbefinnan
de och som kontrast till hus 
och bebyggelse. I en tät 
stadskärna med äldre be
byggelse och trånga gator 
spelar träden en speciell roll 
både i parker, som gatuträd 
och inne på enskilda tomter. 
Bebyggelsemönstret i Lunds 
stadskärna med stensatta 
smala gator och lummiga 
gröna gårdar är karakteris
tiskt, men håller på att för
svinna. 

Vid nybebyggelse i stads
kärnan har oftast det ur
sprungliga gårdsmönstret ut
plånats, och storskalig, 

modern bebyggelse hår fätt 
pragla kvarteren. Ibland har 
större träd bevarats, som i 
kvarteret Gärdet, där en inre 
pprk har anlagts, men vanli
gen har träden inte kunnat 
bevaras. Kommunen har 
inte haft några styrmedel att 
bevara grönskan på enskilda 
fastigheter, även om ambi
tioner funnits. 

I senare förslag till detalj
planer har föieslagits skydd 

Från Miljö- & 1-Iälsoskydd 
Lundaindustrin gör som van
ligt sina oförberedda inhopp i 
nämndsammanträdena. Senast 
visade ÅR upp sina storstilade 
planer för nedbringandet av 
lösningsmedelsutsläpp över 
lundaborna. Ingenting nytt 
sades jämfört med tidigare in
formation men det passade 
fint att understryka den goda 
viljan. Denna har redan del
givits lundaborna i form av 
jätteannonser samtidigt som 
deras förtroendevalda skall ta 
ställning till en Vpk-motion 
om mätningar av luftkvalite
ten kring bl a ÅR. 
Flera nämndemedlemmar 
hade gärna sett att besöket 
tagits upp på dagordningen så 
att den osakliga annonskam
panjen kunnat diskuteras. Nu 
blev vi så att säga tagna vid 
bordet och saknade det under
lag som krävdes för en sak
lig diskussion . 

Intressant är dock at t no
tera att man från AR :s sida 
är medveten om farligheterna 
med förbränning av deras rest
produkter i samband med 
produktionen samtidigt som 
man tycks vara totalt okunnig 
om att motsvarande problem 
uppträder när förpackningar
na slutgiltigt förbrukats och 
skall brännas, alternativt de
poneras. Då har man ju en 
blandning av ingående ingredi
enser som gör det än svårare 
att hantera avfallet. Att åter
använda förpackningar för 
torra varor är enligt AR omöj
ligt då dessa blir kladdiga av 
sitt innehåll. Vi presenterades 

också en kommande nyhet: 
konservburken av plast. Tek
niken går framåt. 

Vid sammanträdet tillsattes 
också en nyinrättad tjänst 
som miljöskyddssekreterare. 
Att denna tjänsteman skulle 
kunna användas till att arbeta 
med den kommande miljöpla
nen rådde det enighet. Däre
mot var det inte bra att han 
omedelbart skulle jobba med 
detta omfattande arbete, det 
skulle ju kunna knäcka honom 
direkt. Nej istället vill nämn
dens majoritet, efter starka 
påtryckningar från förvalt
ningschefen som inte vill gå 
till ledningsgruppen för miljö
planen med bakläxa från 
nämnden, att VBB .skulle få 
fortsatt förtroende för åtmins
tone de avslutande delarna av 
första etappen, d v s under
laget. Minoriteten, bestående 
av Centern, en folkpartist och 
Vpk lyckades ena sig om en 
gemensam reservation där vi 
klart tog avstånd från VBB :s 
klantiga underlag. 

Spridning av rötslam kom
mer att få fortsätta trots på
pekanden från c med stöd av 
V pk att det måste vara bättre 
att deponera än att äta upp 
detsamma. 

Det stora oljeutsläppet 
från Nöbbelöv är större än 
vad Energiverket vill erkänna 
men hur stort det egentligen. 
var får vi nog aldrig reda på. 
Man försöker dock återvinna 
så mycket som möjligt, varför 
denna mängd utgör en undre 
gräns för utsläppet. Här krävs 
undersökande journalistik. 

Jan-Erik Mattsson 

för enstaka träd, framför 
allt i gatulinjen, genom de
taljplanebestämmelse. Några 
sådana detaljplaner har ännu 
inte antagits. En brist är att 
endast ett fåtal, speciellt 
utvalda träd hittills kommit 
ifråga, och dels att stads
kärnans kvarter endast i 
undantagsfall kommer att 
läggas under ny detaljplan. 

VPK föreslår att Lunds 
kommun prövar möjligheten 
att genom generella bestäm
melser för stadskärnan och 
dess närmaste omgivningar 
införa ett skydd för upp
vuxna träd på tomtmark 
såväl som på gatu- och 
parkmark. Skyddet bör kun
na utformas på liknande sätt 
som den generella bestäm
melsen för kvarter i stads
kärnan, som anger att sär
skild miljöhänsyn skall tas 
för byggnader som ingår 
detta bebyggelseområde. 

Miljöprotester 
nya arbetsplatser 
Ett vanligt argument från 
industrins folk i miljödiskus
sioner är att åtgärder mot, i 
och för sig välmotiverade 
reningskrav blir för dyra 
minskar konkurrenskraften: 
och medför risk för nedlägg
ning eller flyttning till ut
landet. Men verkligheten kan 
vara den motsatta, nämligen 
att högt ställda krav på rening 
förbättrar både produkt och 
miljö och ger upphov till nya 
förädlingsindustrier. 

I Lund har den hårda kri
tiken mot Tetra Pak tvingat 
fram en ny teknik för rening 
av plastförbränningsrök. Ett 
Ideonföretag Zeol AB har 
funnit en mineral, i en gam
mal vulkan vid Höör, som bli
vit användbart i-ett renings
filter för just Tetra Paks rök. 
Eftersom det finns behov 
över hela världen för denna 
typ av rening så ser forskarna 
bakom Zeol AB en stor mark
nad framför sig. Vem vet om 
inte firman utvecklar sig till 
ett nytt Gambro eller Tetra 
Pak? 



Jordbruket 
förstör Höje å 
Socialdemokraterna har en 
utmärkt motion som för till
fålllet snurrar runt i nämn
derna som handlar om att 
rena Höje å och rädda Öre
sund. Motionärerna Gunnar 
Jönsson och Claes Göran Jöns
son har satt upp målsättningen 
att man om tio år bör kunna 
bada och fånga ätlig fisk i ån. 
Det kommer inte att bli lätt 
att nå upp till det målet ty 
Höje å är rena avloppsdiket, 
exempelvis är nära 20 procent 
av den fosfor ocj kväve som 
når Öresund från svenska vat
tendrag komna från Höje å. 

Staden Lund är orsaken 
till en del av dessa förorening
ar men den stora syndaren är 
jordbruket, som just kring 
Höje å är det mest intensiva 
i västra Skåne (och Skåne är 
intensivast i Sverige som be
kant). De två Jönsson har 
många ideer om hur man skall 
komma tillrätta med proble
men, bl a förbud mot gödsling 
av åkermark, övergång till od
ling av vall och baljvä~ter. 
Men intressantast är onekhgen 
visionen av Höje å omgiven av 
vacker lövskog och betesmar
Ren med fridfullt idisslande 
kor och så den gamla dröm
men om en gång- och cykelväg 
från Värpinge till Habo ut
med den då fiskrika ån. 

Det är onekligen viktigt att 
åkermarken reduceras kring 
Höje å och tätorten Lund så 
att landskapet kan återfå 
något av sin forna skönhet 
och jämvikt. Skåne behöver 
träd rena vattendrag och 
drickbart grundvatten och 
skåningen behöver bl a vind
skyddande skogar. Se där 
några slutsatser man drar när 
man läser socialdemokraternas 
motion! 

Invandrarnas 
lokalfråga 

Mjau 

Handlingarna till veckans 
fullmäktigemöte var en di
ger lunta på 5 51 sidor. Be
handlas skulle bl a VPKs 
motion om inrättande av 
Föreningarnas Hus för in
vandrarföreningar. Motio
nen lämnades in för ett och 
ett halvt år sedan, men 
orsaken till denna osedvan
ligt långa tidsutdräkt fram
går icke av handlingarna. E
mellertid har dock icke den 
långa tiden förbättrat för
slaget till beslut från bor
garna. 

Fredskatnp 
via telex 
VBs utsände beklagar att han 
bara kunde höra första hälf
ten av Lars Ångströms före
drag nu i måndags. Dels där
för att det ämne som skulle 
avhandlas efter paus, den 
svenska vapenexporten, var 
det hetaste och det som 
intresserade honom mest. 
Dels för att det skulle ha varit 
intressant att se om Ångström 
även på detta känsliga områ
de behöll sitt diplomatiska 
uttryckssätt från föredragets 
första del. 

Det var IKFF, Internatio
nella kvinnoförbundet för 
fred och frihet, som hade 
tagit hit den rutinerade men 
engagerande Lars Ångström, 
ordförande i Svenska Freds, 
att tala om "Nedrustning eller 
upprustning". Han börj~de 
med det senare, ett omrade 
där man är van vid höga siff
ror. Den som nu gäller är 15 
miljarder kronor om dagen i 
globala militära utgifter. Den 
som till äventyrs hade en mi
niräknare med kunde ju dela 
med 86400 och få fram 
beloppet per sekund. Siffran 
stiger som bekant oupphör
ligen inte bara pga inflatio
nen ~tan också reellt. Varje 
stat vidtar ständigt små åtgär
der för att förstärka sitt 
militära försvar. ,Sammanlagt 
blir det inget litet resultat, 
och Lars Ångström använde 
det talande uttrycket "de små 
stegens spiral." 

Han drog också svindlande 
siffror om kärnvapnens tota
la effekt. Men nu har ju en 
ömsesidig nedrustning inletts 
i Europa? Ja, men resultatet 
blir inte större än att antalet 
laddningar sjunker från ca 
15 000 till 13 000. Fortfa
rande är de så många och 
utspridda att de t ex finns i 
form av minor som kan bäras 
i ryggsäck. Den decentralise
ringen garanterar att kärnva
pen automatiskt kommer t~ll 
användning om en part gar 
över gränsen. 

Och den begränsade av
rustningen på Europas fast
land kan ses som led i en pro
cess där kärnvapnen alltmer 
går till sjöss. Navigation och 
eldledning ifrån ett annat 
fartyg . Det är ju en av fakto
rerna som gör att Nord
atlanten har blivit ett hög
riskområde, med bl a flera 
kollisioner mellan övande 
ryska och amerikanska ubå
tar. Men Lars Ångström 
menade att stormakternas 
satsningar i området rör sej 
med så stora tal att inte ens 
en 'emdubbling av de svenska 
försvarsutgifterna märkbart 
skulle påverka skeendet. 

slutsatsen blev att vi ska 
satsa på andra åtgärder för 
att trygga det nationella obe
roendet, som insatser för 
minskad sårbarhet och en 
aktivare utrikespolitik. I ett 
läge där USAs strategi vill 
bemöta sovjetisk offensiv 
i t ex Mellersta östern med 
kontraslag mot Kolahalvön är 
det en nationell svensk ange
lägenhet att bidra till avspän
ning därnere. 

Försvarspolitik handlar om 
~lock och stater, men det 
finns också fält för den en
skildes ansträngningar, mena
de Lars Ångström och drog 
två konkreta exempel. 
Svenska Freds har nu skaffat 
telex och får enligt löfte 
från Foa genast information 
om alla kärnvapenprov som 
registreras där. Den informa
tionen kan sen vidarebeford
ras till fredsvänner som job
bar på de många arbetsplatser 
som numera har telex, telefax 
eller dataterminaler, och så 
kan de genast ringa upp det 
sprängande landets ambassad. 
Ett antal utslagna telefon
växlar borde bli en tydlig 
signal till det aktuella landets 
utrikesledning. 

Ett annat lämpligt område 
för gräsrotsaktivitet är an
strängningarna att få fram 
kärnvapenfria kommuner, 
vilket blir något mer än en 
symbolisk gest den dag ett 
potentiellt kärnvapenbärande 
fartyg från en stormakt vill 
göra besök - och efterso~ 
man i princip inte uttalar seJ 
om eventuella kärnvapen om
bord är det många båtar som 
inte är välkomna. Om kom
munen mot alla tidigare tra
ditioner vägrar att ställa upp 
med kommunalråd, blåsor
kestrar och danslystna flickor 
åt flottisterna blir också detta 
i längden besvärande. Det kan 
också driva på den svenska 
regeringen så att den blir 
lika tuff som Nya Zeeland i 
den här frågan. 

Gr 

90-talets barnomsorg 

I onsdags behandlade soci
alnämndens arbetsutskott 
förslag till en treårig för
söksverksamhet med små
barnsskola på tre ställen i 
kommunen. Den borgerliga 
majoriteten fortsätter alltså 
envist att försöka förverkliga 
sina planer för 90-talets 
barnomsorg trots att 114 av 
Il 7 remissvar var mer eller 
mindre kritiska. 

VPK:s motion 
I veckan lämnade· VPK 
Lund in en motion med 
kravet att skrinlägga alla 
planer på att just införa 
småbarnsskola och i stäl
let öka utbyggnadstakten av 
daghem till 300 platser per 
år tills full behovstäckning 
är uppnådd. 

sydsvenskans innovation 
Sydsvenskans Lundaredak
tian har skrivit om motio
nen, men på ett något ovan
ligt sätt. Den bakades in i ett 
reportage om borgarnas för
slag till småbarnsskola och 
Hans Håkansson (m) gavs 
tillfälle att direkt kommen
tera motionen. 

Oljeutsläppet 
Likadant gjorde sydsvens
kan när det gällde VPKs 
interpellation om oljeutsläp
pet från värmeverket på 
Gunnesbo då ärendet kopp
lades till ett referat av ett 
kommunstyrelsemöte vid 
vilket energidirektör Grill 
lämnade en rapport om 
oljeutsläppet. 

Behandlas borgarna lika? 
Redaktionen tycks alltså 
behandla kommunalpoli
tiska initiativ på ett helt 
nytt sätt och självfallet und
·ar man om det enbart är 
VPKs motioner och inter
pellationer, som ska 
gömmas undan i andra ar
tiklar, eller om också ini
tiativ från borgarna kommer 
att behandlas på liknande 
sätt? 

Fönsterlösa Fakirlokaler 
Rådgivande kommitten för 
invandrarfrågor hänvisar bl 
a till de undermåliga loka
lerna i Fakirens källare, som 
är fönsterlösa och mer på
minner om skyddsrum än 
om föreningslokaler. Att två 
föreningar t.o.m. delar på 
ett av de små rummen 
framkommer inte i svaret. 
Självfallet måste kommunen 
se till att invandrarföre
ningarna får bra lokaler! 
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Ljugarbänken 
Om det blir en näsans dag, med 
bilfri innerstad, som socialdemo
kraterna föreslog vad gör ni då? 

Hellsvik (m) 
Tackar Gud för att det inte blev 
en vecka som vpk förslog . 

Lyttkens (fp) 
Omställningen skulle nog bli för 
svår, så jag far till Malmö den 
helgen. 

Andersson (c) 
Staddar väl hemma och putsar 
på bilen. 

Andow (s) 
En bra start är viktig. Först får 
man snyta sig sedan kan man 
t ex lägga näsan i blöt i Höge
vallsbadet. 

Dahlström (mp) 
Jag kommer att oroa mig för 
den ekologiska obalans en sådan 
här plötslig förändring kan leda 
till. 

Mänskliga behov 
avgiftsbeläggs 
Estetikens och bildningens bo
ningar har infört den avgifts
belagda avföringens pricip. På 
såväl Konsthallen som stads
biblioteket har det installerats 
mekaniska tingestar vid toalet
terna, som kräver tribut i form 
av ett mynt, för att man ska 
kunna passera in. Det rör sig 
inte om stora summor. 
Visserligen förvånar det att 
skitandet är dubbelt så dyrt 
på stadsbiblioteket - en hel 
krona - mot Konsthallens 
mer beskedliga femtioöring. 
Trots summornas sketna stor
lek och utan att gå in på hur 
toaletterandet kommer att se 
ut under socialismen, anser vi 
här på redaktionen principen 
av ondo. 

Myntautomaternas huvud
sakliga uppgift kan knappast 
vara att förhindra prostata
gubbarnas till synes okynnes
skvättande, eller att dra in 
pengar till kommunkassan. 
(Om det sista, mot förmodan, 
gäller har man fullständigt 
missbedömt vilka påtvingade 
naturkrafter som blåsan besit
ter och därmed också vilket 
pris de flesta är beredda att be
tala för att få lätta på trycket.) 

Den enda rimliga - som i 
sig är orimlig - anledningen 
vi på redaktionen kan komma 
på är missbruk, d v s bruk av 
alkohol och narkotika i hem
lighusets skrymslen. Anled
ningen rymmer nämligen ett 
tankefel. Om nu någon träng
tar efter att halsa ur en liten 
byxljummen Special, som 
kostar över femtiolappen i in
köp, så kan knappast kronan 
och än mindre femtioöringen 
vara något oöverstigligt hinder 
på törstandets väg. Snarare 
vore det lämpligt med en liten 
skylt med följande text: I 
DENNA LOKAL FÅR VÄT
SKOR ENBART UTSöND
RAS, EJ INTAGAS. Kom
munstyrelsen - eller vem det 
nu blir som får äran att under
teckna. 

Visst handlar det om en 
skitsak. Det förhindrar emel
lertid inte att den skapar otriv-

Karin Blom 
Uardavägen D: 85 
223 71 Lund 

sel - med pengarna hemma 
t o m en penibel otrivsel -
och ingår i en allmän tendens 
att inte ens sant mänskliga be
hov skall vara fria. I ett lite 
större perspektiv utgör det 
naturligtvis ett led i kapitalis
mens allmänna strävanden att 
omvandla alla mänskliga för
hållanden till penningförhål
landen. 

Skitredaktion~n 

Mögel i 
ledningen 
I nr 1/88 av Veckobladet 
läser jag rubriken : MÖGEL 
I LEDNINGEN oroar Bodil. 
Tyvärr associerar jag inte till 
kontrollen av dricksvatten, 
som artikeln handlar om. 
Om Vpk har mögel i led
ningen, varför byter man då 
inte ut den? Med Jörn 
Svensson i st f Werner i led
ningen hade man sluppit 
mögel - men i stället fått 
mygel, vilket kanske inte 
hade varit så mycket bättre. 
Själv hade jag nog fortsatt 
att rösta på Vpk med Jörn 
i ledningen . . Nu blir det i 
stället Miljöpartiet, som vet 
allt om hur man bekämpar 
mögel, både i ledningen, led
ningarna och i samhället. 

Staffan Jacobson 

Inte för att vi vill skylla 
ifrån oss, men artikeln du 
syftar på fanns inte i Vecko
bladet utan i ett flygblad 
som kallar sig "Extra 
Veckobladet". Ta en prenu
meration på det riktiga 
Veckobladet. 

Inget ljus 
från Lund 

Red 

Det blev alltså ingen ny 
redaktör utsedd för Ny 
Dag, bara ett slags redak
tionsråd. Det har en mycket 
kvalificerad sammansättning 
men en riktig redaktör hade 
nog varit bättre. Verkstäl
lande utskottet hade också 
hört med många kandidater 
men alla tackade nej. Dit 
hörde bl a Sander Berglund, 
redaktör för vpk-tidningen 
Folkviljan i Luleå. 
ingen har dock, märkligt 
nog, tillfrågat Veckobladets 
redaktörer. Därmed går det 
väl som det går. 

POSTTIDNING 

forts från sid l 

F o t oj ournalistik 
Redan nu på lörd 

Redan nu pä lördag den 20 
februari bör man söka sig 
till Cafe Ariman för att titta 
på den fotoutställning som 
då startar. Det rör sig om en 
förening av journalister som 
med fotots hjälp skildrar 
förhållandena i Argentina. 
Utställningen kommer 
direkt från kulturhuset i 
Oslo och kommer att pågå 
fram till den 13 mars. 

Lena Lundgren 

SOMMARLÄGER 
VPK Skånes sommarläger 
ordnas i år mellan 23/7 och 
31 /7, som vanligt i Löns
boda. 
Fler detaljer kommer 
senare. 
Organisationskommitteen 

KHF har möte om studiemedel 
tisdagen den 23 februari kl 19 
på Bredgatan 28 . 
AM NESTY informationsmöte 
23 febr kl 19.30 Stadsbibl 
cirkelrum . 
BLASORKESTERN Damo~ 
k estern Sön 21 kl 17.45 rep 
Kappellsalen, 8 mars. Blåsork. 
Sönd 21 kl 18.45 rep Kappell
salen, skiva. 
VPK l F Träning inomhusfotbo ll 
Lörd 20 kl 16-18 på Lerbäcks-
skolan . 
mars. 

Kompol har möte mån den 22 
februari kl 18 hos Bodil Hans
son , Sunnanväg 18 S. 
Politisk fråga: Kommunalpoli
tiskt handlingsprogram. 

~ADET 
Detta VB gjordes av Lars Borg
ström och Finn Hagberg . 

Kontaktredaktör för nästa VB 
är Gunnar Sandin 13 58 99. 
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