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Fredagen den 19 augusti 

Sve11skar11a och deras tttlänt1i11gar 
Det finns grundläggande vär
deringar som inte kan rubbas 
utan att hela samhället för
därvas. Den ras- oclil främ
lingsfientlighet som växer 
fram i skilda sammanhang 
innebär ett undergrävande av 
l:et demokratiska samhällets 
bärande element. 
Vi kan tänka på Sjöbo och de 
skrämmande framgångarna 
för rasisitiska politiska rö
relser i Danmark och Norge 
under året. Detta är bakgrun
den till den stora manifesta
tionen som äger rum i Lunds 
stadshall den 27 augusti. Alla 
de sex politiska partierna 1 

Lund har ställt sig bakom 
manifestationen, vilket i sig är 
en framgång. 
Så här är det tänkt att det ska 
gå till: Blåsorkestern öppnar 
festen utanför Lunds Stads
hall kl l 2. I stadshallens foaje 
finns då flyktingorganisatio
nernas solidaritetesgrupper
nas informationsbord, utställ
ningar osv. 
Den tvärpolitiska kaffeserve
ringen öppnar. 
Poliiikeru tfrågning 
En halvtimme senare, kl 
l 2.30 , följer en politike~~
frågning. Representanter for 

V pk :s valaffischer: 
Praktisk bildkonst 
Vpk Lund har visat upp partiets 
valaffischer. 

De centrala har man kunnat 
läsa om i rikspressen men det 
är förstås något annat att se 
dem i verkligheten. De är alltså 
gjorda av erkända bildkonst
närer och avviker redan genom 
detta positivt från de etablerade 
partiemas reklambyråprodukter 
(t ex "stickbeskrivningen ur 
Hemmets Journal", som DN 
elakt skrev om centeraffischen 
med den koftprydde Olof 
Johansson, som finns till be
skådan på stortorget). Men de 
är effektiva som affischer ock
så. Däremot inte sagt att alla är 
lyckade: Peter Dahls verkar 
slarvig och Olof Sandahls (om 
imperialism och solidaritet) är 
övertydlig. Bäst gillar jag 
Gunna Grähs färgglada myller 
och veteranen Torsten Berg
marks ungdomliga klotter
plank. 

"Mellannivån" landstinget 
har en liten affisch med text om 
att vpk behövs i landstinget 
mot bakgrund av en skåne
karta. Det har sagts att parollen 
är defensiv men själv tycker 
jag att den är adekvat för ett 
uppstickarparti som vpk. Och 

själva affischen är mycket 
synlig och effektiv i sin 
enkelhet. 

Vpk Lund satsar enligt en 
snart nog lång tradition dels på 
screentryckta affischer, dels på 
valrnålningar, dvs unika objekt 
som är avsedda för konkreta 
platser i stan. Det är färre av 
båda sorterna än vid föregående 
val men det behöver inte vara 
något fel. De båda viktigaste 
nya affischerna tar upp klassi
ska vpk-Lund-teman: barnom
sorgen och trafikmiljön. "Nej 
till småbarnsskola" säger 
Ingrid Jönssons glada bild som 
grovt antyder att borgarnas 
linje står för likriktning och 
vpl'.s för frihet. "Bilfri inner
stad" säger Göte Bergströms 
affisch, som kombinerar igen
känningseffekten i vpk Lunds 
klassiska, röda stadsprofil (an
vänd på många affischer) med 
budskapet om en bilfri gata 
som ger rum för både barnvagn, 
garrunal tant och igelkott. 

Min favorit bland målning
arna är Loke Dahlströms enkla 
och slagkraftiga "Bostad NU", 
en annan variant på klotter
temat. 

Gr 

Lunds 6 kommuntullmäktige
partier utfrågas. Publikfrågor. 

Föreläsningar 
"Invandrarproblemen" är inte 
ett problem i första hand för 
invandrarna. (dom bara drab
bas av det) utan ett problem 
för svenskarna att lösa. Det 
är grundinställningen för 
de forskare och andra som 
föreläser från kl 15 på efter
middagen. Sällan har man väl 
skådat ett så intressant och 
ambitiöst program. 

Kulturerna i Lund 
Kulturen i Lund är ett väl
Känt begrepp. Mindre kända 
är kulturerna i Lund, de kul
turer som invandrare fört hit 
och som lever i vårt samhälle 
och befruktar det med nya 
impulser. På kvällen den 27 
augusti med början kl 19 blir 
det en bred underhållning 
med invandrargrupper och 
andra. Närmre information i 
nästa VB. 

Svenskarna och deras utlänningar 

Lunds stadshall den 27 augusti 1988, k/15. 00 - ca 17.30 

Bengt-Olle Bengtsson 
professor i genetik 

Jonas Frykman 
lektor i etnologi 

Marianne Cederblad 
professor i barn- och ung
domspsykiatri 

Tomas Peterson 
lektor i sociologi 

Göran Melander 
lektor i int . rätt 

Jan Hjärpe 
professor i islamologi 

Karl Gustav Hammar 
domprost 

Rasism och vetenskap: Om 
rasbiologins historia 

Tänk svenskt! Att observera 
vid möte med främlingar 

Adopterad till Sverige 

Folklig främlingstro i stad 
och på land 

Vem släpps in i Sverige? 

Svensk världsåskådning och 
den muslimska världen 

Hemkänsla och främlings
skap i kristen tankegång 



Löneklyftor och 
lydiga chefer 

Det stundar hårda tider för 
den fackliga rörelsen i Lund. 
Man ska nämligen börja till
lämpa individuell och differen
tierad lönesättning bland de 
anställda i kommunen. Till 
att börja med ska folk grup
peras in i olika kategorier 
med avseende på duktighet 
och grad av ansvar, sedan un
der 1989 kommer lönerna att 
differentieras därefter. 

De grundläggande princi
perna för denna differentie· 
ring är synnerligen vag, exem· 
pelvis kan det låta så här: "lö· 
nerna ska bestämmas utifrån 
an!ivaret , respektive befatt
ningens svårighetsgrad och de 
krav i övrigt(!) som är förena
.... e med befattningen samt ar
betstagarens sätt att uppfylla 
dessa krav" . 

De flesta anställda kom
mer att bli beroende av närm
sta chefens gunst och facken 
kommer att tvingas delta i 
spelet. Det är inte svårt att 
föreställa sig vad detta kom
mer att betyda för stäm
ningen på arbetsplatsen. 

Lönesystemet ska alltså bli 
"flexibelt". Ä ven cheferna ska 
bli flexibla i olika avseenden. 
De ska anställas på sex år i 
taget. Lönerna ska höjas och 
efter tolv år ska de kunna få 
full pension. Således både 
morot och piska. Det ligger 
också ett förslag från perso
nal- och utvecklingsutskottet 
att nu tjänstgörande chefer 
ska erbjudas denna anställ
ningsform. 

·Som var och en kan förstå 
har det privata näringslivets 
ideologi slagit igenom inom 
offentliga sektorn. Gamla ide
er som lika lön för lika arbete 
och demokratisering av för
valtningarna tycks inte vara 
dagens melodi. 

I stället framhävs chefs
rollen, vilket malicen menar 
sammanhänger med att den 
stora kullen 40-talister vill ha 
ökad rörlighet på toppbefatt
ningarna. En kanske mer san
sad förklaring är att borgarna 
önskar sig lydiga chefer inför 
den pågående nedsktäningen 
av den offentliga sektorn. 

Miljöpartiets koi11Inunala progra111: 
Vänsterorienterade realos 

Miljökonkurrensen mellan par
tierna tar sej mänga uttryck i 
Arets valrörelse. Både vpk och 
socialdemokraterna i Lund 
trycker sin propaganda på re
turpapper. Men miljöpartiet 
leder som sej bör ligan: det 
gråa och småfläckiga papperet 
i deras kommunala broschyr är 
av en kvalitet som jag inte har 
sett sen i 1960-talets DDR. 

Men innehållet kommer inte 
miljökapitlet först utan sist. 
Först handlar det om maximer, 
demokrati och mellanmänsk
liga relationer. Ett relativt nytt 
parti har naturligtvis behov att 
formulera sina grundtankar. 

Hur är då det allmänna 
intryck som en vpk-are får av 
mps program för Lund? Jo, i 
grunden positivt. Det innebär 
naturligtvis att han känner 
igen mycket frän sitt eget 
partis tankar. Inte bara tankar 
förresten utan även ord. "Ut
sugning" t ex är en marxistisk 
term med både ekonomiskt
vetensk,aplig och moralisk 
innebörd som vissavpk-are har 
slutat använda därför att de 
finner den besvärlig att för
klara för utomstående. Men mp 

i Lund skriver inledningsvis att 
de är emot "utsugning av natur 
och människor". 

Det är alltså en vänsterhåll
ning som präglar programmet. 
Det har ju funnits en debatt i 
mp-tidningen Alternativet om 
partiet ska hävda sitt avständs
tagande frän höger-vänster
dimensionen eller deklarera 
något slags stöd för arbetar
partierna. Det märks att den 
senare linjen har ett av sina 
fästen i Lund. Rnt praktiskt 
föreslår programmet en massa 
(angelägna) kotnmunala utgif
ter som svårligen går att förena 
med en borgerlig skattesänk
ningslinje. 

Det finns en koppling 
mellan denna motsättning och 
den som varit så tydlig bland de 
gröna i Västtyskland, dvs den 
mellan "Realos" och "Funda
mentalas". I lundaprogrammet 
är det i huvudsak realisterna 
som talar. Möjligen hittar man 
andra inslag i jordbruks
avsnittet. "Det är viktigt att 
varje kommun så längt som 
möjligt är självförsörjande med 
livsmedel", står det, och menar 
man något allvar med "så längt 

Något re11are b11ssar 
Privatbilisten är. j Q _ den store 
bidragsgivaren ffi'f;-avgaser i luf
ten, men tyvärr bidrar även 
kollektivtrafiken. Särskilt 
gamla dieselbussar skitar ner 
lundabornas lungor. 

Nu har i alla fall partierna 
i gatu- och trafiknämnden 
kunnat enas kring ett hand
lingsprogram av minikaraktär 
som borgarna byggt upp kring 
ett förslag från gatukontoret. 
Det går ut på att Linjebuss 
ska byta ut motorerna på åtta 
tursatta bussar från 1982-83 
och att man ska begära att 
Linjebuss övergår till lätt
diesel. Vidare ska Lunds kom
mun före 1992 års utgång 
helt övergå till (i statens me
ning) miljövänliga bussar. Här 
ville vpk ha igenom formule-

ringen " så snabbt som moJ
ligt" före sista datum, men 
de gick inte borgarna med på. 
Bussar längre än tolv meter 
ska bort från centrum före l 
juli 1990. Och så ska gatu
kontoret i samråd med Hälso
sh.yddsförvaltningen bevaka 
försöken med miljöåtgärder 
för kollektivtrafiken. 

Vpk ville här inskjuta 
satsen "och därvid särskilt be
akta den intensiva moderni
seringen av trådbusstekniken", 
men borgarna sa nej . De var 
även avogt inställda till vpk
förslaget "att uppdra åt gatu
kontoret att i samråd med t ex 
Tekniska Högskolan försöka 
rinna egna miljövänliga kollek
tivtrafikprojekt, som kan bi
dra till forskningen på om-

som möjligt" innebär det att 
Skäne återgår till läget före 
fjortonhundratalet då rr:.an på 
allvar drogs in i den inter
nationella handeln med jord
bruksprodukter. "Varje kvadrat
meter (jordbruksmark) repre
senterar en oersättlig natur
resurs", står det också. Det är 
knappast sakligt rätt eftersom 
god odlinggjord i viss män kan 
nyskapas, och det kommer väl 
också i motsättning till ön
skemålet att skapa ett "grönt 
bälte" med bl a läplanteringar 
och energiskog. Om nu jord
bruksmarken runt Lund är så 
oersättlfg är väl inte buskskog 
någon bra användning? 

Håller mp fast vid den 
fundamentalsynen kan det bli 
problem med det kommande 
vänstersamarbetet i Lund vad 
gäller t ex bostadsförsörjning
en. Men jag tror alltså att rea
listerna får sista ordet. 

Gunnar Sandin 

rådet". I Lund vill man tyd
ligen sitta och rulla tummar
na i väntan på att andra stä
der ska göra något för att 
forska kring kollektivtrafiken. 

I alla fall håller något på 
att ske i och med att politisk 
enighet har uppstått kring 
ovan antydda miniförslag. 

Finn 

Vpk i närradion 
RADIO Vpk sänder i . Radio 
So l idaritat igen . På måndag den 
22 augusti kommer VPK igen 
i närradion (99 .1 MHz) efter 
sommaruppehållet. Mellan 17.30 
och 18.00 berättar vi om de mest 
aktuella lokala frågorna . Det 
kommer också att handla om 
V pk :s valaHisher (fast dom måsta 
ses!) och om "Bilfria veckan" som 
skall genomföras i vär. 

Skånska banken till elverket Uteschack, träd, bilfritt 
Det har länge varit oklart vad 
som ska hända med gamla el
verket i Winstrupsgatan. Oli
ka förslag har vädrats och för
kastats: elcentral, auktions
lokal, teater (den nuvarande 
är tillfällig), bokhandel. 

Nu meddelas emellertid 
från säker källa att elverket 
ska bli banklokal. Det är 
Skånska Banken som ska .för-

lägga sitt lokalkontor dit. Vi 
gissar att de därmed kommer 
att lämna stadshallshuset. 

- Det är fel att sälja elver
ket till en bank, kommenterar 
Kajsa Theander (vpk). Det 
finns en mängd angelägna 
publika ändamål som den fina 
industribyggnden med sina 
stora volymer borde reserve
ras för. 

På ett extra sammanträde i 
gatu-& trafiknämnden i ons
dags ställd e sig alla partier 
bakom ett vpk-krav på att ett 
u te-schack bör planeras in 
i Byggnadsnämndens förslag 
till förnyat Stortorg. Försla
get gick på återremiss. Den 
Heta potatisen var dock ej 
schacket utan frågan om 

träd ska planteras på stor
torgets västra sida. 

För övrigt enade sig vpk, 
s och centern om direk
tiv till gatukontoret om Bil
fria veckan. Den bör äga rum 
i maj och följa Visbymodel
len. Det betyder förbud för 
ickebehörig trafik. 



Frukost för ge11tlen1än 
Kot1tit1e11talt ocl1 kostsamt 
Ibland kan Lund trots allt 
kännas en smula provinsiellt 
och litet. En sådan dag kan 
gentlemannen lockas att inta 
sitt kaffe på saluhallen. Det är 
ju en liten hall med få stånd, 
men den ger en känsla av 
storstad och kontinent med 
takhöjden, överljuset och den 
relativa mångfalden. I kafeet 
understryks detta på ett fmt sätt 
av de obekväma men klassiska 
stolarna och borden. De senare 
står rickigt på stengolvet, och 
själv har jag aldrig fikat där 
utan att spilla ut något av 
kaffet - särskilt mycket om 
vintern när torgbesökare med 
stora ytterkläder försöker ta sej 
fram mellan de tätt placeade 
borden. Fast påtår ingår ju. 

Mackan är standard, med fin 
skorpa på brödet men tam ost. 
Av wienerbröd finns normalt 
tre sorter att välja på. Det med 
"mormors hosta" är väl godast, 
fast ibland kan emulsionen 
ifråga vara så lös att det inte 
bara är kaffe som spilles. 
Tidning får man själv köpa fast 
det går bra i kafedisken. 

Lite kontinental är också 
Oräddhyllan - före klockan 
tio serverar de t ex den franska 
kombinationen kaffe med 
croissant. Men nu gäller det 

alltså ostsmörgåsen, som är 
alldeles lika saluhallens i utse
ende och upplevelse, och 
wienerbrödet som är elegant. 
Kaffe får man ta sej själv i den 
första av salongerna, och den 
påträngande, något brända doft 
som stundom möter en i det 
rummet berättar att pumporna 
kan få stå på rätt länge. Man 
noterar ofta nya tjejer (av det 
snofsiga slaget som försöker 
nia en) bakom disken, och det 
tar väl tid för dem att få in 
rutinerna. 

Salonger ja - Oräddhyllan 
har en mängd smårum som 
kallas så. De är dock så kit
schigt inredda att jag tillhör 
dem som inte kan förmå mej att 
sitta där, utan stannar kvar på 
glasverandan ut mot Bytare
gången med dess intressanta 
förbipasserande. Tyvärr finns 
där högtalare med muzak. 
Musikslingan är snofsig även 
den med små klassiska pärlor 
inströdda. 

Att Orllddhyllan siktar in sej 
på ett lite exklusivare mark
nadssegment märks på priset 
för förtäringen. 27 kronor! En 
äkta gentleman är enligt defi
nitionen ekonomiskt oberoen· 
de, men för den som bara spelar 
rollen av gentleman en timme 
om dan är sådant kännbart. (Vi 

A11dows tu11nelbana 
Friskusen Larry Andow (s) vill tänkt på det, frågar vi när vi en 
som bekant gräva ner järn- dag möter honom. Nja, kanske 
vägen genom Lund och bygga inte riktigt, visar det sej. Han 
hus ovanpå, efter mönster av tänker sej en tunnel norrut från 
Stockholm och Helsingborg. Lund, efter mönster av Engel-
En positiv bieffekt är att man ska kanalen. Det är sant att den 
bryter Västers isolering från tekniken har utvecklats men vi 
centrala stan, eller vice versa. undrar ändå över ekonomin i 

Men Lund lutar ju och det hela. En skärning är nog 
SJ/banverket vill inte ha större bättre, men den måste i så fall 
stigningar är ett på hundra. Det fortsätta åtminstone till Fre-

nämnde inte priset på salu
hallen. Det är 22 kronor, alltså 
klart billigare. Men likafullt en 
hel femma dyrare än mot
svarande frukost för ett år sen.) 

Ibland hittar man tidningar 
på Oräddhyllan. Om de är 
ställets egna eller kvarlänmade 
av tidigare gäster har jag inte 
lyckats utröna. Men besparing
en är egentligen fiktiv, för med 
den miljön bör man ju gå in 
hos Presspecialisten eller 
Thotssons på Klostergatan och 
köpa Le Monde, och då blir det 
genast dyrt igen. 

Gr 

Apropå det sista, har ni hört 
om när Carl Lidbom var i 
Sverige senast och frågade i 
en kiosk om de hade just Le 
Monde? 
-Nä, sa expediten, men vi har 
Black Jack. 

Larry Andow (s) 

ny mark som alhnännyttan får 
att bygga på. Och i princip har 
han rätt. Det fmns naturligtvis 
tekniskt-ekonomiska lösning
ar, och tåg måste få kosta. Men 
vi hoppas att socialdemo
kraterna i Lund presenterar ett 
förslag som är mer konkret än 
det andowska hugskottet. An
nars lär de inte bli tagna på det 
allvar som saken förtjänar. 

I Lund bygger man ofta på 
totalentreprenad. Kommunen 
ställer upp ramar - ekono
miska och andra och utly
ser en tävling. Den som vinner 
tävlingen får bygga. 

Så gjorde kommunen 
ock~ för det nya kvarteret 
Erik Plogpenning öster om 
Linero. PEAB Entreprenad 
AB vann tävlingen. Fastig
hetsnämnden tyckte att Kul
lenbergbyggen hade ett 
nästan lika bra förslag men 
någon måste ju vinna. 

Fastighetsnämnden tyckte 
synd om Kullenbergbyggen, 
som varit så nära att vinna. 
Därför föreslog de att Kullen
bergbyggen skulle få bygga 
ett annat nytt område vid 
Norra Eäladen. Kommunsty
relsen )lade tidigare beslutat 
utlysa en annan totalentrepre
adtävAing för det här områ
det. 

Nu kan Kullenbergbyggen 
naturligtvis inte uppföra sitt 
tävlingsförslag där. Tävlings
förslaget är ju avsett för Line
ro. Så det är inte fråga om 
något slags andrapris. Nej, det 
är ett rent tröstpris. Den enda 
motivering för förslaget som 
gavs i kommunstyrelsen var 
att det hade kostat mycket 
pengar för Kullenbergbyggen 
att delta i tävlingen och de 
hade ju varit så nära en vinst. 

I kommunstyrelsen var det 
bara Vpk som menade att 
kommunen endast ska ta 
hänsyn till de boendes miljö 
och ekonomi. De andra parti
erna var inte så hårda. De rös
tade med hjärtat och Kullen
bergbyggen fick sitt tröstpris 
med röstsiffrorna 12-1. 

blir en väldig massa jord som dentorp. 
n1åste schaktas bo~rt~·!H~ar~L~arry~~~---2Larry~~~v~il~l·~h~el~h~e~tal~a~o~m~a~ll---------------------------------------------------

Vpk i valet ... Vpk i valet ... Vpk i valet ... 
Istoppning 
Arbetet med att stoppa i val
sedlar och foldrar i kuvert på
går för fullt. Material till ca 
25 000 hushåli är redan kla
ra eller åtminstone hämtade 
från partilokalen. Vi ska 
emellertid leverera kuvert till 
45 000 hushåll så fler måste 
hjälpa till. På söndag kl 18 är 
det arbetsmöte på vpk-loka
len på Bredgatan 28. (Se 
också mötesgpalten). Den 
som vill sitta hemma och 
stoppa kan hämta material på 
valbyrån på Botulfsplatsen 
eller på partilokalen. Ring 13 
82 13. 

Utdelning 
Valmaterialet ska delas ut i 
.. ela kommunen. I centrala 
Lund tvingas vi dock anlita 
posten eftersom de många 
husen med portkoder ställer 
till trassel för oss. Det är 
svårt att få fram utdelare till 
söder. LämpP,gen kan de som 
bor i centrala Lund anmäla 
sig för utdelning på söder. 
Ring Marianne Sonnby, 13 19 
7 5. För utdelning i byarna 
och på landsbygden kör vi 
speciella turer. Den första går 
nu på måndag med start kl 
9. 00 från partilok alen. En 

annan ar preliminärt planerad 
till l september. Sen ska vi 
dela ut i Kävlinge och Sjöbo 
också. Ring 13 82 13. 

Valbyrån 
Valbyrån har öppnat. Den ska 
vara bemannad vardagar kl 
ll-19 och lördagar kl l 0-14. 
Det är roligt att sitta där. Man 
behöver faktiskt inte kunna 
svara på alla frågor om parti
ets politik. 

Affischer 
Affischerna kommer på plats 
nu i helgen. Därefter behövs 
reperationspatruller. Ring 
Thomas Schlyter, 14 75 05. 

solidaritetsfesten 
solidaritetsfesten i Stadshal

.len den 27 augusti kräver 
också en del arbete. Partierna 
har delat upp kaffeserveringen 
mellan sig. De som vill fixa 
kaffe kl 11-13 kan ringa vpk
lokalen, 13 82 13. Alla kan 
hjälpa till att göra festen 
lyckad genom att baka bullar 
och mjuka kakor och lämna 
till serveringen .. 

Tidskrifterna 
Vårdarbetaren och Verkstads
golvet ska komma ut i nästa 
veck. Då behövs utdelare som 
kan stå utanför lasarettet och 
Je stora industrierna. Ring 
13 82 13. 
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Sotnmarlägret 

För elfte sommaren i rad ord
nade vpk-distriktet ett som
marläger vid Lönsbadas när
sjö Hjärtasjön. I år var sjön 
slemmig på grund av någon 
sorts behandling som den 
genomgått, så det var inte 
helt trevligt att bada, men å 
andra sidan fanns det massor 
av gäddor att dra upp. Nästan 
alla kvällar låg några halv
meterstara gäddor i glöden 
och puttrade vid lägerelden. 

Ett sextiotal, varav drygt 
hälften var barn, deltog i årets 
lager. Glädjande var att ovan
ligt många tonåringar ställde 
upp och att några nya malmö
bor vågat satsa på lägervistel
sen. Ja malmöborna var så 
många att de faktiskt kunde 
ställa upp med ett helt volley
bollag. 

Tyvärr var vädret (som 
vanligt) ganska uselt: regnigt 
och småkallt. Ändå var alla 
vid utvärderingen positivt in
ställda till veckan som gått. 
En del veteraner har dock 
börjat få problem med 
ryggarna och det talas om att 
till nästa läger även hyra två 
småstugor för de värst behö
vande. 

Till medlemmar i nästa års 
lägerkommitt~ valdes Roland 
Nilsson, Per Roijer och Göran 
Persson. 

PS Detta att gäddorna går 
till i Hjärtasjön är ett litet 
tecken på att moder natur 
ännu har en del motstånd att 
erbjuda kemikaliesamhället. 
Andra goda tecken är att fis
ken återvänt till norska kus
ten, så att Lunnefågeln kan få 
sig ett skrovmål, och att sim
rishamnsfiskarna landat stora 
fångster. Ett vaket öga har 
också kunnat notera att fågel
livet varit tämligen rikt i år: 
tänka bara på alla svalorna! 
Detta en liten tröst för dem 
som blivit deprimerade av att 
läsa om säldöd och mördar
alger. 

FH 
(Att gäddorna nu trivs i 
Hjärtasjön beror på att man 
har behandlat den med stora 
mängder soda, och inte på 
Moder Natur. 

VB:s vet. red.} 

Karin Blom 
Uardavägen D: 85 
223 71 Lund 

Valet kostar 
pengar 
En valrörelse kostar 
mycket pengar. Material 
ska tryckas, valbyrå hyras, 
affischer och affischtavlor 
tillverkas med mycket 
mera. För att klara av 
dessa utgifter har VPK 
Lund inrättat en speciell 
Valfond. Vi vänder oss nu 
till Veckobladets läsare 
med en uppmaning att sät
ta in en slant till valfonden 
pg 71 00 93 - 6. Använd 
gärna bifogat inbetalnings
kort. 

Vallotteri 
Ett annat sätt att ekono
miskt stödja VPK i valet 
är att köpa våra vallotter. 
De kostar 10:-/st och det 
finns många fina vinster 
t. ex. premieobligationer, 
Cubaresar för två, present
kort, TV, cyklar, konst 
mm. 

Sätt in så många tior 
som du vill ha lotter på 
VPK Lunds pg. 71 00 93-6 
så skickar vi de beställda 
lotterna samt dragningslis
ta till dig. (Lotterna är för
seglade). Använd gärna det 
bifogade inbetalningskor
tet. Glöm ej uppge namn 
och adress. 
VPK Lund 
Monica Bondesson, kassör 

Lundabor gör Pyreneerna 
Vpk IF:s vandringssektion 
hade i år bestämt sig för att 
klara av Pyreneerna och i 
någon mån lära känna norra 
Spanien. A tta hågade vandrare 
hade den l O juni hörsammat 
kallelsen och därför med tält 
och ryggsäckar kommit till 
Lunds järnvägsstation. 
Det lilla sällskapet åkte där
efter tåg ner till Toulouse, där 
man fick tillfälle att sova på 
perrongen och på morgon
kvisten se Canal-Midi, som för
binder Medelhavet med Atlan
ten. Tåg och buss tog oss se
dan till S :t Girons, där man 
kan säga att själva vandringen 
började. Vi följde floden Sa
lat, som rinner genom ett om
råde som EG anser behöver 
utvecklas, bl a genom att man, 
som i Norrland, bygger och 
förbättrar vägar. Efter S:t Li
zier, där vi skulle ha provian-

terat, om affären varit öppen, 
befann vi oss i någon sorts 
ödemark. På kartan fanns en 
vägbeteckning utsatt, men i 
verkligheten rörde det sig om 
en synnerligen dåligt rösad 
stig. 

I själva verket gick vi nästan 
genast vilse och hade vi inte 
mött en fåraherde, kunde det 
ha blivit synnerligen besvär
ligt att passera passet Port de 
Tabescan på nästan 3 000 m 
höjd. Det blev det ändå. Här 
ett litet avsnitt ur dagboken: 
" ... stigen upp till passet var 
brant och ibland förvillande . 
Vid ett tillfälle fick vi kravla 
oss uppför en höjd, samtidigt 
som moln bildades runt oss 
och det började hagla. Vi blev 
genomvåra (vilket vi tidigare 
på dagen blivit vid ett vatten
fall dit vi kommit på en lurig 
stig som inte ledde någon 

vart). Jan P utförde en rad 
hjältebedrifter: bar packning, 
ryckte upp mig från en brant 
och letade reda på en dyvåt 
Gunnar. Nu följde en vandring 
utmed en klipphylla med ena
stående och synnerligen svind
lande utsikt. Vid ett tillfälle, 
då vi 'skulle passera ett snö
skikt, rasade Kent utför, dock 
u t an att slå sig så allvarligt. 
Nu var det kallt, omkring noll. 
Vid sjutiden nådde vi så en 
vandringsstuga med en lös 
dörr. Våta och eländiga träng
de vi ihop oss i stugan." 

Eventuellt följer fortsätt
ning i nästa nummer. 

FH 

POSTTIDNING 

LADBILSHJUL KÖPES 

Jag behöver en uppsättning 
barnvagnshjul till en lådbil 
som jag håller på att bygga. 

Erik Borgströ m, 13 19 7 5 

BLASORKESTERN Lö 20.8 kl 
8.30 sam lin g Ciamenstorget för 
avfärd till Ystad och Trelleborg. 
Sö 21.8 kl 18.45 kollation och 
rep på Kapellsalen. 
DAMORKESTERN Sö 21.8 kl 
17.30 (obs tiden) rep Kapellsalen 
VPK·ÖSTER Istoppning av val
material, fika, d iskussioner. 
Ons 24/8 kl 19 hos Karin och Gö
ran Uardavägen D :85. 
Torsd 25/8 hos Marianne och 
Lars, Östervångsvägen 20. 
Alla krafter behövs. Ju fler v i blir 
desto mer kan v i fika. 
RADIO KU-Lund sänder på 
mändagskvällen kl 21 ·22 i när
radion. De kommer att tala om 
det nyss tagna ungdomspolitiska 
programmet och Lunds skolpo· 
litik. Du kan ringa till studion pli 
tel 11 00 23 och önska just din 
favoritmu si k. 

VPK LUNDS SÅNGGRUPP. För
sta övningstillfället ti 23/8 kl 20 
hos Lena och Bernt Lundgren, 
Skarpskyttev. 16 A, tel. 14 49 64. 
Nya som gamla, som vill göra sin 
stämma hörd i valrörelsen, är väl
komna. Ta även med ev instru
ment. 

~~-lkl ~ kommunalpolitik 

Kom pol har möte mllnd 22 kl 
19.30 på vpk-lokalen. Beredning 
av fullmäktige. Nya fullmäktige
kandidater och andra intresserade 
kan hämta handlingar på vpk-l o· 
kalen för förberedelse inför nötet. 

Detta VB gjordes av Lars Borg· 
ström och Finn Hagberg. 

Kontaktredaktör för nästa VB är 
Finn Hagberg tel 12 90 98. 
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