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Fredagen den 27 maj 

High Bequerel m.fl. Politikerutfrågning 
Lördagen den 28 maj mellan 
kl 14 och midnatt blir det 
parkfest i Lund. Festen går 
under temat "Musik för 
miljön". På utescenen i 
stadsparken och på Mejeri
ets olika scener framträder 
följande musikgrupper: 
Antimakassar, One Down, 
Christal Andino, Quetzal, 
Esters orkester, Jukebox 
Ewan and his bluesband, 
High Becquerel, Janne Kam
ping och Ivar Sjögren, Sång 
och poesi, Eva Saether med 
medmusikanter, Nisses 
stuga, The Delphis, Hux 
Flux och Kirres Kammar
rock. 

Förutom att avnjuta mu
sik i det fina vädret kan man 
lyssna på politikerutfrågning 
om miljön (se separat arti
kel), se miljöfilmen "Hotet" 
på Södran, titta på diabil
der om miljöproblem, ta del 
av bokbord och miljöutställ
ningar. För barnen ordnas 
bl a vindkarusell och sago
läsning. 

Arrangerar gör studie
främjandet, Skånsk Spel
glädje, Fältbiologerna, Fri
luftsfrämjandet/TVM, 
LuFS, Lundabygdens Natur
vårdsförening, Lunds miljö
grupp m fl . 

Borgerlig 
svågerpolitik? 
Folke Larsson ,som är leda
mot av byggnadsnämnden, 
och en granne till honom 
i Södra Sandby ville köpa 
gatumark, som de redan 
arrenderade, framför sina 
hus. Det tyckte parkför
valtningen var OK.Men de 
ville också köpa en bit park
mark bakom huset. Trots 
pårk- och naturvårdsnämn
dens avstyrkan gick borgar
na i byggnadsnämnden utan 
diskussion med på detta. Nu 
måste stadsarkitektkontoret 
göra en ny detaljplan för att 
möjliggöra markköpet. 

Dubbelspel 
Rudolf Steinerskolan fick 
klartecken med minsta 
möjliga marginal i bygg-

nadsnämnden. Genom ord-· 
förandens utslagsröst rädda
des detajplanen för Har
deberga l :l från pappers
korgen. Moderaten Kjell
Åke Ewers yrkade avslag på 
planen därför att vägen inte 
blev tillräckligt rak, och 
socialdemokraterna ville 
avslå planen av samma skäl. 
Vpks avslag motiverades av 
att läget i Hardeberga Säteri 
är olämpligt för skola oav
sett vem som driver den. 

Men egentligen är SAPs 
skäl att de ogillar Waldorf
pedagogiken. ·Att hänga upp 
sig på en vägkrök är knap
past ett rakt motiv. Tänk 
om nu vägen blir uträtad 
som vägverket vill? Hur ska 

forts på sid 4 

Som ett inslag i arrangemanget "Musik för miljön" i stads
parken nu på lördag den 28 maj, kommer representanter från 
de politiska partierna i Lund att utfrågas om Lunds framti
da miljö. Utfrågningen börjar kl 17 och leds av Skånes 
Ornitologiska förenings ordförande Johnny Karlsson. Alla är 
välkomna att ställa frågor. 

Innan utfrågningen har partierna, med ett entydigt ja eller 
nej, fått besvara följande frågor skriftligen: 

Trådbusstrafiken i Lund beräknas kosta ca 25 % mer 
än dagens dieselbussar. Anser ni att detta är en rimlig 
merkostnad mad tanke på de miljövinster trådbussar 
skulle ge? 

Lunds parkförvaltning har stoppat all besprutning 
med kemiska preparat. Kommer ni att arbeta för att 
även Lunds Kommunala Fastighetsbolag gör så? 

Vill ni Införa hårdare begränsningar för A& R och 
Tetra Pak vad gäller luftförorenande utsläpp? 

Vill ni arbeta för mer naturlika parker i kommunen? 

Vill ni säga upp avtalet med Lunds Akademiska Golf· 
klubb vad gäller golfbanan vid Kungsmarken? 

Vill ni verka för att Naturskolan l Lund byggs ut 
ytterligare? 

Regeringen har beslutat att kvävedioxidutsläppen ska 
minska mad 30 % till 1995, då utsläppen är en av de 
viktigaste orsakerna till skogsskadorna. Trots införan · 
det av katalytisk avgasrening pli bilarna beräknas ut
släppen ej "'inska tillräckligt, pga den stora biltrafik· 
ökningen. Är ni beredda att verka för restr iktioner 
mot bilarna om detta visar sig nödvändigt för att 
uppnå målet med en utsläppsminskning med 30% 7 

Konsumentsekreteraren är viktig när det gäller att ge 
information till de enskilda konsumenterna om olika 
produkters miljövänlighet. Vill ni verka för att tjänsten 
byggs ut ytterligare? 

Är ni beredda att jobba för att Höje å rensas samt att 
Höje~dalens rika djurliv bibehålles? 

Vill ni att en bilbro över Öresund ska byggas? 

Vill ni att Lunds kommun som delägare i Sydkraft 
aktivt verkar för att Barsebäck& kärnkraftverk är det 
första som tas u r drift? 

Åkermarken runt Lund är bland den bästa l världen. 
ÄndA breder bostadsområden, industrier och vägar ut 
sig på likarmark runt tätorten. Vill ni sätta en gräns för 
hur stor Lunds tätort ska få bli? 

Redovisning av svaren sker i form av en utställningsskärm i 
parken. Partierna kommer då också att på separata sk-ärmar ge 
sin egen syn på Lunds miljö. 
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Minnesvärd miljöpolitisk 
skönhetstävling 
"Inför vår Herre är vi alla 
smålänningar" och inför valet 
är vi alla miljövänner. Tidiga
re så pålitliga betongpolitiker 
klär sig så grönt de förmår. 
Socialdemokraterna motione-
rar om "Näsans Dag" och 
skriver miljöpolitiskt pro
gram. Moderaterna tar ett 
djupt tag i trollerihatten och 
- simsalabom! - halar fram 
en miljögrupp som vill bevara 
Barsebäck, inte för industrins 
eller de frysande villaägarnas 
skull, utan för miljöns! 

På lördag arrangeras "Mu
sik för miljön" i stadsparken. 
stadens politiska partier är in
bjudna och kan förväntas stäl
la upp mangrant för att visa 
sin politik från dess allra grö
naste sida. Det kan bli en mil
jöpolitisk skönhetstävlan att 
minnas och nostalgiskt tänka 
till baka på efter valet, när allt 
återgå t t till det vanliga. 

Men det behöver inte bli 
så. Arrangörerna har ställt 
tolv viktiga frågor om miljön 
i Lund. Det är kanske inte 
viktigast att diskutera fem 
som har flest "rätt". Det vore 
betydligt mer fruktbart för 
livet .efter valet om en bred 
majoritet kunde ena sig kring 
ett antal av dessa frågor, för 
att sedan genomföra dem 
praktiken. 

Det borde t ex inte vara o
möjligt att få en majoritet för 
beslutet att ge Lund ett stom
linjenät av trådbussar, något 
som bokstavligen skulle göra 
luften lättare att andas i 
Lund. 

Till skillnad från i och för 
sig möjliga förslag om "Nä
sans Dag" (och vecka ... ) krä
ver detta att det plockas fram 
pengar, ett antal extra miljo
ner. Men det skulle också be
tyda att kampen om stadsluf
ten i Lund tog steget från 
sy m bolhandlingar ("Näsans 
Dag") till verklig förändring. 
Men detta kräver, naturligtvis, 
en kommunledning som inte 
förhalar, gömmer i utredning
ar och slutligen glömmer bort 
sådana beslut. Det kräver en 
ny politisk majoritet i Lund. 

V pk Lund, styrelsen 
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skilt i högerpressen. I sönda- gift för VB's läsekrets . En 
gens Expressen kunde man un- klassisk psykoanalytisk teori 
der rubriken "Det lönar sig att säger att politisk konservatism 
inte göra uppror" läsa om hur ofta hänger samman med s.k. 
mycket bättre det gick för de analfixering, ett tillstånd som 
ynglingar och flickor som tog t.ex. yttrar sig i ett oproporti-
klart avstånd från revolutions- onerligt sysslande med kropp-
romantiken och i stället gick sliga och andra avfallsfunktio
in i pappas firma. Ack ja, vi ner. Undersök hållbarheten i 
kunde alla ha varit vice vd i denna teori genom att följa 
något finansbolag nu om vi signaturen Kajs samtliga kå-
bara hade ställt oss på rätt sida. serier under ett år och därvid 
Expressen lyfter fram ett hö- ange vilken procentandel av 
gerinr~ktat kamratgän~. med dem som på ett eller annat sätt 
Carl B1ldt och Anders WIJkman behandlar kiss och bajs!). 
i spetsen, men här i Lund kan 
får vi väl nöja oss med mera 
provinsiella exempel . Vem av 
oss som mötte Lennart Ryde 
(m) på 60-talet skulle kunna ha 
drömt om denne man under 
många år skulle sättas att fritt 
förfoga över det tusenåriga 
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Lennart Ryde (m} 

Lund ? Och vem kunde vii tro 
att en man som Lars Bergwall 
skulle bli gripen av centerns 
andliga budskap och att detta 
skulle föra honom t ex till po
sitionen som ansvarig för stora 
delar av Lunds socialpolitik ? 
Avunden gnager oss: det kunde 
varit vi om vi bara haft för
stånd nog att hålla på rätt häst. 

Propra gängkläder 
Några av våra fel var att vi inte 

klädde oss prydligare och inte 
höll på den polityr med titlar 
och ni-ande som hör till en god 
uppfostran. Som Mats Geller
felt uttryckte det i en under
streckare i Svenska Dagbladet i 
söndags: 

"68 införde sluskigheten och 
ohövligheten som livsstil; 
föraktet för detta samhälle 
skulle manifesteras genom att 
man införde uteliggaren som 
stilideal. Den som på arbetar
klassens högtidsdag - i enlig
het med arbetarklassens tradi
tioner- iförde sig propra gång
kläder blev vederbörligen till
rättavisad. Det hjälpte föga att 
hänvisa till Marx eller Lenins 
eleganta kostymer. Den skrä
niga pseudointimitet som nu
mera utmärker svenskt um
gänge - att vi är 'öuhh' med vem 
som helst- är ett uttryck för 
68-stilen som dess värre ärvts 
av yngre generationer." 

Sydsvenskans kända kåsör Kaj 
kunde inte ha sagt det bättre. 

Patologiskt 
När vi ändå är inne på de psy
kologiska domänerna är det väl 
lika bra att vi granskar Jan 
Mårtensson. Han uppvisar enl. 
min mening ett allt mer pato
logiskt självdestruktivt be
teende. Livet som kornmunal
politisk kommentator och lo
kal redaktör för sydsvenskan 
skulle helt enkelt bli helvete 
av tristess och upprepning om 
det inte fanns en vital opposi
tion, dvs ett aktivt Vpk. Jag 
menar, tänk själv om Lunds 
politik bestod av frågan om 
Ebba Lyttkens eller Tove 
Klette skulle stå främst på 
folkpartiets valsedlar, eller av 
frågan om Geirid Fiskesjö ska 
lägga ner sin röst eller ej. Mär
lenssons självdestruktiva be
teende yttrar sig nu i att han o
upphörligen frammanar denna 
oppositions snara död. Han hyr 
in s.k. opionionsundersökare 

(förmodligen några underbetal
da sociologistuderande som 
själva hittar på siffrorna) för 
att belägga sina teser om Vpk's 
snara utplåning och när han då 
inte får de svar han har tänkt 
sig blir han upprörd. Herregud, 
vore jag i hans ställe skulle jag 
stryka medhårs varje avvikare 
från betongtraditionen i Lunds 
politik. Det kan vara nyhets
tomt nog ändå på Lundasidorna 
i sydsvenskan så här framåt 
sommaren. V ad har han tänkt 
att fylla dem med om inte Vpk 
fanns. Mindre hagelstormar, 

badreportage från Källby, lån
ga serier om gatunamnens his
toria,intervjuer med hemvärns
chefen? 
Jag kanske har feltolkat allt

ihop, kanske vill Mårtensson 
väcka oss medan tid är? 

Ord l rättan tid 
Självdestruktivt eller ej, Mär
lenssons förhållande till väns
tern verkar lite neurotiskt. Det 
är å andra sidan onekligen mera 
positivt än vad som kommer 
till uttryck i följande (återigen 
Mats Gellerfett i Svenska 
Dagbladet): 

"De gamla sexitoåttorna kan 
lämnas på historiens sophög 
som de själva idogt samlat 
dynga till, och hållas med de 
stora frågorna om huruvida 
kungen ska duas och slottet bli 
dagis. Vi andra bör inte längre 
huka oss i vinden. Det gäller 
att slå tillbaka enfaldens and
liga tattarfölje. Vårt land har 
helt enkelt inte råd längre att 
underhålla dess lekstuga." 

Tänkvärda ord måste man säga, 
och med det stämningsläget 
gissar jag att det känns skönt 
att åtminstone Olof Palme är 
borta ur svensk politik. I öv-

rigt slås man ju av tanken om 
det inte skulle vara möjligt att 
s.a.s. samla i hop detta tattar
följe i särskilda läger. Då skul
le man ytterligarte minska ris
ken för att vi smittade ner van
liga hederliga människor med 
våra befängda tankar om fri
het, jämlikhet och broderskap, 
sånt som jag förstår att "vårt 
land" inte har råd med längre. 
Jag skulle kunna tänka mig 
vakter klädda i frack och stu
dentmössa för att markera vilka 
värden det ytterst gäller. 

Lucifer 



Appelltal 
- det som ni nu hörde var 
Lunds Kommunistiska Blåsor
kester som spelade den gamla 
klassikern "Take the A Train" 
och det är vpk som håller ap
pellmöte just om tåg och järn
vägar här framför stationen i 
Lund och i morgon bitti far vi 
till Göteborg och spelar på 
vpk:s stora järnvägsmöte där 
bland annat Lars Werner kom
mer att tala ocn nu fortsätter 
vi med Lumbyes klassiska 
"Jernbanegalop" som skrevs 
till invigningen av järnvägen 
Köpenhamn-Roskilde redan 
1847-

- och det ni just hörde var 
Lumbyes järnbanegalop från 
18 4 7, danskarna var nio år 
före oss och de är fortfarande 
före, danska socialdemokrater
nas ordförande Svend Auken 
kräver järnvägstunnel under 
Stora Bält och Öresund och 
inga järnvägsbroar alls men i 
Sverige har Ingvar Carlsson 
och Sven Hulterström lagt sej 
platt på marken och slickar 
P G Gyllenhammars lackskor 
och säger till danskarna att vi 
kräver, uttryckligen kräver bil
bro, fast de gjorde det i tyst
het fast då visste de inte att vi 
skulle nosa upp deras interna 
papper och snart blir de of
fentliga, och visst vore det 
fantastiskt susa över med 
snabbtåget från Lund till Kö
penhamn på 25 minuter som 
är fullt möjligt, och gärna 
med en liten liberal tågbar så 
man kunde klämma en Hof 
redan i Hjärup och därför spe
lar vi nu "Ett glas öl" som 
faktiskt är en miljölåt av Hasse 
&Tage och tåg är bra för mil
jön-

- och arkitekten som ritade 
Lunds fina stationshus 1856 
var faktiskt dansk och han 
förstod att kollektivtrafiken 
måste ha en värdig ram så att 
folk begrep att den var en 
huvudsak och det gör inte 
dom som bygger och bestäm
mer idag utan vill smussla 
undan bussterminalen i Lund 
som om dom skämdes för den 
och såna smusslare finns ty
värr även i vpk, det måste er
kännas fast det är vi som står 
här och håller möte, men upp
lysningsarbetet i vårt parti 
fortgår även om det fortfaran
de finns mycken fyrkantighet 
och tröghet så vi hamnar 
säkert rätt så småningom och 
nu ska vi spela J o e Hill-låten 
"Casey Jones" som handlar 
om en lokeldare -

- och vi i Lunds Kommunist
iska Blåsorkester förstår i alla 
fall att kollektivtrafiken måste 
vara en huvudsak och det är 

därför som vi står här fram
för Lunds vackra stationshus 
som naturligtvis måste byggas 
ut med en stor järnvägsser
vering och det är fin stäm
ning och bilisterna vinkar och 
tutar eftersom vi har ställt oss 
mitt på övergångsstället efter
som gatan tillhör folket och 
kollektivtrafiken alltså är en 
huvudsak, men vi vinkar till
baka och tutar också, nu ska 
vi tuta "SJ gamle vän" -

- och SJ kan behöva vår kär
lek och våra välgångsönsk
ningar och vårt aktiva engage
mang och vår kamp mot fly
get, vi är glada för att Bussa
pågarnas flygbuss till Sturup 
har fastnat i bilkön så att en 
massa folk kanske missar pla
net till Stockholm nu på fre
dag eftermiddag, och vår 
kamp mot bilisterna som vi 
måste få stopp på inte bara 
här och nu och som måste 
tvingas ta tåget i stället för 
det är ju skandal om tågen 
skall gå nästan tomma och 
man kan inte göra trafikrevo
lution utan att knäcka bilister
na sa redan Josef Stalin som 
för övrigt beordrade bygget 
av världens enda ånglok med 
sju fasta axlar som drog kol
tåg från Donets till Moskva 
fast det hade en tendens att 
gå rakt fram i kurvorna och så 
ska vi spela Hilding Rosen
bergs "Järnvägsfuga" -

och det var väl fint stycke 
även om det tyvärr fanns bi
lar som tutade i de känsliga 
partierna och förresten hade 
Hilding Rosenberg en bror 
som var lokförare på SJ i Mal
mö och var med i maskin
personalens mässingssextett 
och själv såg han som barn tå
get på järnvägen Eslöv-Hörby 
tvärs över Ringsjön och så 
kan _man ju nämna Per Gahr
ton som bodde i Hörby ett 
tag och passade på att kräva 
järnväg dit och det är visser
ligen sant att miljöpartiet sä
ger en massa trevliga saker om 
järnvägen och har högkvarter 
i järnvägsstationen här men ni 
ska inte lita helt på dem för 
det har stått i deras egen tid
ning Alternativet att deras 
högsta partiledning säger att 

bilar är bra bara man får bort 
avgaserna och då har man ju 
missat en massa aspekter och 
därför uppmanar vi er att i 
stället rösta på vpk i valet i 
höst och vi också uppmanar 
bilisterna att sluta upp med 
att försöka köra på våra saxo
fonister som står ytterst och 
så spelar vi den klassiska tral
len om Elmer som var lok
förare -

- och det var alltså Lunds 
Kommunistiska Blåsorkester 
med "Han hette Elmer" och i 
morgon far vi med tåget till 
Göteborg och demonstrerar 
för järnvägen och vi uppma
nar er alla att resa med och 
efteråt kan man gå på Lise
berg och åka med deras fan
tastiska bergochdalbana eller 
gå ut till Västra Begravnings
platsen och spotta på Sven 
Anderssons grav och så upp
manar vi er att inte lita på 
centerns järnvägspolitik heller 
för i Sjöbo har deras starke 
man Sven-Olle Olsson drivit 
igenom rivningen av järnvägs
stationen i Vollsjö där Piraten 
föddes och vill lägga igen 
järnvägsmarken genom Sjöbo 
så att man inte kan öppna ba
nan igen i en bättre framtid 
och förresten finns det andra 
skäl att inte rösta på Sven
Olle och centern och nu spe
lar vi Honeggers "Pacifik 
231"-

- och det var ett långt styc
ke på 216 takter och otålig
heten fortsätter tydligen att 
växa bland bilisterna och vi 
beklagar att vi var tvungna att 
vara bryska tillbaka mot en 
man som var brysk borta i 
kornetthörnett men nu är han 
inte brysk på ett tag och nu 
har folket i flygbussen def-ini
tivt missat planet och ni läste 
kanske i Sydsvenskan om tra
fikutskottets socialdemokrat
iske ordförande Roseli som 
häromveckan skulle från 
Göteborg till Malmö och som 
flög via Arlanda och fick lov 
att övernatta där fast det för
stås hade gått fortare att åka 
tåg och det är ett skäl bland 
många många andra att inte 
rösta på socialdemokraterna i 
höst utan på vpk och nu kom 
polisen men de tog fel person, 
de trodde att det var den 
knubbiga klarinettisten med 
brillorna som var anförare, 
och Lunds Kommunistiska 
Blåsorkester fortsätter med 
Treffenbergskadriljen efter
som landshövding Treffen
berg var en hyvens karl som 
satt i styrelsen för Möra
Vänerns järnväg och -
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Från det 
kommunala 

Många v.pk-krav i 
borgarnas valbudget 
Det märks att det skall bli 
val i höst. Årets budgetar
bete är annorlunda än tidi
gare år. Borgarna vill till
fredsställa alla och försöker 
vara generösa samtidigt som 
de vill vara sparsamma. 
Sparsamheten visas i de 
stränga budgetramar som 
kommunstryrelsen angett. 
Generositeten visas i nämn
derna. Så gott som alla 
nämnder spränger kommun
ledningens ramar och har 
frikostiga krav utöver dessa. 
Det är utbyggnad av Pol
hemsskolan och ny gymna
stiksal på Vårfruskolan. Det 
är en övergång från saltning 
till sandning på snöiga vägar. 
Det är en ny tjänst för att 
upprätta grönplan och natur
vårdsplan och fler tjänster 
för att arbeta med miljö
skydd. Osv. 

Det mesta är gamla vpk
krav. Fram till valet finns 
allt detta och mer därtill 
i borgarnas budgetförslag. 
Efter valet tar kommunled
ningen över budgetarbetet. 
Om borgarna vinner valet 
får de ett hårt arbete med 
att pruta bland önskemålen 
om de inte ska höja skatten 
elle lösa finansieringen på 
annat sätt, t ex genom att 
sälja Grand Hotell. 

Farliga skolvägar 
Innerstadsbarnens skolvägar 

. bekymrar föräldrarna. Pro

. j ektet "Barn i Innerstad" 
ilar skrivit till gatu- och tra

. fiknämnden och föreslagit 
förändringar. Man vill också 
att när förslagen från cent
rumutredningen nu genom
förs ska åtgärder som leder 
till säkrare skolvägar för bar
nen prioriteras. 

Projektgruppen fick skri
va två stycken skrivelser 
innan den fick något svar. 
Svaret som kom var helt in
tetsägande nämligen att bar
nens skolvägar finns med i 
centrumutredniningen och 
den kommer att genomfö
ras i den ordning som beslu
tats. 

För att få en offentlig 
debatt kring Vårfruelever
nas problem har vpk :s Sven
Bertil Persson lämnat en in
terpellation till kommun
fullmäktige där han frågar 
på vilket sätt säkerheten på 
skolvägarna · kommer att 
förbättras och om trafiksä
kerheten kommer att vara 
bättre inför skolstarten i 
höst. Den inlämnade texten 
är en kopia av "Barn i Inner
stads" skrivelse till gatu
och trafiknämnden så ord
föranden får nu ytterligare 
en chans att besvara skrivel

---~'11 sen. 
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V ärt gemensamma 
behov av tröst 
Att berätta om hur illa det 
går för vpk i Lund är inte o
vanligt i dessa självkritiska 
spalter. I lördags hade kå
sören Fabian i Arbetet fått 
fatt i en text och skrev skade
glatt om pessimismen bland 
de "akademiska .proletärer
na". 

Men det finns faktiskt de 
som har större anledning till 
självrannsakan och pessimism. 
Vi rekommenderar Fabian 
och andra att studera en liten 
artikel i senaste numret av 
Veckans Affärer. 

Den handlar om att social
demokraterna länge har haft 
det motigt i de större städer
na och att läget inte verkar 
ljusare inför höstens val. So
cialdemokratins fästen är den 
åldrande, förlorande delen av 
Sverige, regioner av Norrlands 
och Bergslagens typ. 

Undantag finns. Det fram
går av en intressant tabell som 
tidningen ställt samman. Man 
har järnfört s-röstningen i de 
20 största kommunerna 1970 
och "1985, och tagit hänsyn 
till territoriella förändringar. 
Det visar sej att socialdemo
kraterna har vunnit röstande
lar i sex av de tjugo. 

Borgerlig svågerpolitik? 

forts fr sid l 

då sossarna svänga sig? Det 
gäller att ha rumpan bak i 
svängarna. 
Ingen tetraeder 
Förre Tetrachefen Eric Ras
mussons förslag om en tetra
eder över den upplyftade 
transformatorstationen på 
Bantorget tyckte t o m 
byggnadsnämnden var för 
korkat. Enhälligt avslag blev 
det. 

Samtidigt har affårsinne
havare vid torget överklagat 
bygglovet för en glaspyra
mid över samma transforma
tor. Istället vill de att park
förvaltningen ska plantera 
bus)car för att dölja den. 
Men parkchefen Lars 
Jacqbsson tycker inte det är 
plldcens uppgift att komma 
efteråt och "garnera tar-

Men man har alltså gått 
tillbaka i fjorton. Mest be
tänkligt är förstås att man har 
haft sin näst största minsk
ning, med hela 4.5 procent, i 
Stockholm där så många av 
väljarna finns. 

Den allra största s-tillbaka
gången bland de tjugo städer
na noteras i Lund. Åtta pro
centenheter, alltså nästan 
dubbelt så illa som i den näst 
sämsta staden! 

Så nog finns det skäl till 
självprövning på Arbetets lun
dasida. Det är en lång utförs
backe under ledare som Gus
tavsson och Rehn, C G Jöns
son och Andow. 

Är månne Gunnar Jönsson 
från Genarp, lundasossarnas 
nuvarande ordförande, rätt 
man att vända trenden? Det 
lär finnas även socialdemokra
ter som tvivlar på den saken. 

Gr 

tan". Parken hade planer för 
södra delen av torget med 
en rund serveringsyta för 
salladsstugan och ingen 
transformator alls. 

Så hade det kunnat bli 
om Lunds Energiverk hade 
haft ett uns av planering i 
huvudet. För några nummer 
sedan berättade VB om alla 
nätstationer som elverket 
ville lyfta upp på våra torg. 
Idag har man kommit på att 
säkerhetskraven uppfylls om 
man bara vidgar trappan 
u p p till marken. Nätstatio
nen på Bantorget hade alltså 
kunnat ligga kvar i underjor
den, och torget hade räddats 
från en synnerligen vanpry:. 
dande betonglåda! 

Vpk krävde att byggnads
nämnden träffar elverksche
fen och diskuterar såna här 
frågor för att komma över 
ue samarbetsproblem som 
uppenbarligen finns. 

Karin Blom 
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POSTTIDNING 

Sommarläger 1988 
Hjärtasjötorpet vid Hjärtasjön 
utanför Lönsboda. 
Tid: lörd 23 juli till sönd den 
31 juli. 
Mat (inkl hyra av torpet osv) 
till självkostnadspris. Förra 
året betalde vuxna 65:- och 
barn35:-. 
studier blir det på förmid
dagarna. Initierade inledare. 
-Valet i höst 
-"Den goda j orden" 
-Sjöbo och flyktingfrågan 
-Den moderna barndomen 
Förutom tid till egna aktivi-

Rättelse( r) 

Tänk att återigen få näspa 
Gunnar Sandin i språkfrågor, 
gives väl högre fröjd för en 
besserwisser? I VB nr 16/6 
maj citerar GS rektor Westling 
utan att korrigera universitets
grodan: "Universitetsplatsen 
och Lundagård utgör . . . i 
mångas ögon en av världens 
vackraste stadspartier." Gärna 
hållandes med herrame om 
skönhetsvärdet må ändå på
pekas att parti är ett t-ord, 
d v s ett parti . . 

Bilden av Oscar II:s byst 
har bildtexten: "Felstavad 
kung". En av GB :s käpphästar 
är att döda kungar ska nor
malstavas och däri må han ha 
rätt. (Jag vill ändå behålla 
stavningen Kung Oscars bro). 
Men uppsattes inte bysten av 
Oscar II i Universitetet medan 
monarken ännu levde? 

QQ 
Håkan Olsson 

som alltså skriver under 
vakandeögatsignaturen 

"Oscar" på bysten är rätt om 
den är samtida eftersom 
Högstdensamme stavade sej så 
men broschyrens bildtext är 
likafullt felstavad eftersom 
döda regenters namn enligt 
språkreglerna ska normalsta
vas. Sånt tycker man faktiskt 
att ett universitets informa
tionsavdelning ska behärska. 
De stavar f ö "Karl XII" fast 
han själv skrev "Carl" eller 
"Carolus". 

GS 

~~ter tänkte vi växtfärga garn. 
Ar du intresserad så säg till 
när du anmäler dig så hinner 
vi fixa garn. 
Bad, kanoter, bär, svamp . .. 
Alla intresserade, gamla och 
nya lägerdeltagare, är hjärtligt 
välkomna att deltaga. Ring 
till någon av oss 
Monica Arnoldsson 12 15 l O 
David Edgerton 12 70 86 
eller 
Göran Hellberg- 040-92 92 56 

Välkomna! 

GUPP lUNGA R 
säljes för 1 kr styck . Vuxna tiger
barber 3 kr. Ring Sara eller Erik, 
tel 131975. 

Kompol har möte må 30.5 kl 
19.30 på vpk-lokalen. Diskussion 
inför partiförhandlingar. 

c. 
BLASORKESTERN. Lö 28.5 kl 
6.50 samling på perrongen vid 
Lund C för avresa till Göteborg 
7 .14. Ta gärna med fler noter än 
de som nämns i utskicket. Sö 29.5 
damorkester 17 .45, stora orkes
tern 18.45 på Kapellsalen. Fort
satt bandlyssning och rep inför 
appellmöte och parkfest. Fördel
ning av arbetsuppgifter inför Ven
lägret. 

Detta nummer gjordes av Kitten 
Anderberg, Lars Borgström och 
Gunnar Sand in. 

Kontaktredaktör för nästa num
mer, som troligen är det sista före 
sommaruppehllllet, är Gunnar 
Sandin, tel 135899. 

Hemma
Rectangle


