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Le Corbusierhus i Lund 
Läsare som uteslutande förli
tar sig på Veckobladets lunda
rapportering torde vara 
okunniga om de konstmuse
umsdiskussioner som förs i 
kommunen. Som alla frågor 
av det här slaget är det em
mellertid svårt att veta var i 
byråkratin och på vilken nivå 
frågan stöts och blöts, och i 
realiteten avgörs. Detta är i 
alla fall basfakta: 

Det handlar om skatteflyk
tingen Ahrenbergs samlingar 
av modem konst, företrädes
vis le Corbusier, som erbjudits 
kommunen såsom disposi
tion. Lunds konsthall har vid 
flera tillfållen fått låna mate
rial ur samlingarna, därav 
kopplingen till Lund. 

Välunderrättade källor 
säger nu att stadens jurist 
granskat erbjudandet och 
översänt utkast till deposi
tionsvillkor till ägaren som 
sitter i sitt alplandskap, 
bräcklig och bitter. Han vill 
ha en lösning innan han kallas 
inför den slutliga skattedom
stolen. En mecenats önske
dröm är naturligtvis att säker
ställa ryktbarhet post mortem 
genom att samlingen omvand
las till: the Ahrenberg muse
um of modem art in Lund! 

Samlingen är otvivelaktli
gen kvalificerad. Le Corbu
siers teckningar, skisser och 
mindre målningar av direkt 
internationell klass. I vår gras
serande postmodernism ses 
han som en allt större stjärna 
som arkitekter över hela värl
den gärna studerar och refe
rerar till. Resten är mer mo
dernt allmängods, ett slags 
personligt köpande efter eget 
tycke där det finns både pär
lor och lankor. 

Lunds resurser då? Utsä
desmagasinet vid Kung Oskars 
bro var den självklara utgångs
punkten. När fru Ahrenberg 
var i Lund i våras förevisades 
hon t o m ett arkitektförslag 
om hur byggnaden skulle 
kunna omdanas med bibehål
len exteriör och så små inre 
ändringar som möjligt. Ett 
fascinerande förslag som 
väckte hennes entusiasm. 12 

Funktionalism: Le Corbusiers stadsplaneideer intill 1940 

miljoner beräknades ombygg
naden kosta. 

I dagsläget tycks emeller
tid (m) vilja sälja magasinet 
till Akademiska Föreningen 
för att de ska bygga ungdoms
bostäder där. En fullständigt 
idiotisk ide. Dels går järnvä
gen l O meter därifrån och 
dels når inte dagsljuset in i 
byggnaden vilket kommer att 
medföra en total utblåsning 
av interiören om bostäderna 
ska bli vettiga. (Fp) tycks 
kunna acceptera försäljningen 
om museet istället förläggs till 
Bryggeriet vid Kävlingevägen. 
Men byggkostnaderna där 
sägs bli det dubbla och ändå 
är golvytan i minsta laget. (s) 
ställer sig också positiv till 
Ahrenbergdepositionen men 
tyeks söka en egen lösning på 
lokalproblematiken. Genom 
samarbete med Landstinget 
vill de att museet förläggs till 
S :t Lars Park. 

Vad är då det socialistiska 
alternativet? Det är svårt -att 
säga . . . visst vore det bra 
med Utsädesmagasinet, men 
också med Bryggeriet eller 
S:t Lars! Frågan är bara om 
konceptet i sig är realistiskt 
och om det innehåller förut
sättningar för den internatio
nella uppmärksamhet man vill 
att institutionen skall ha. 

Ett museum är inte bara 
samlingar och byggnad. Det 
krävs en kvalificerad ledning 
och engagerad personal. I det 
här fallet, förutom intendent 
i 200 000 kr-klassen, åtmin-

stone sex heltidstjänster = 
bortåt 2.5 milj (inklusive 
sommarjobbande studenter 
och kommunala hantverkare). 
Driften i övrigt kan tänkas 
kosta 1.5 milj och kapital
kostnaderna lika mycket. 
Ahrenbergskalaset kostar i så 
fall 5.5 till 6 milj/år= 75 kr 
per lundabo! 

En i mitt tycke realisti~k 
lösning är att kombinera id~n 
om vandrarhem med museum 
i magasinet. Nedervåningen 
kan innehålla sovsalar, våtut
rymmen och reception och, 
vilket också fanns med i arki
tektförslaget, vandrarhemståg 
som angör vid en plattform 
direkt utanför huset. Resten 
av byggnaden räcker till mu
seum. Delar av personalen 
kan sambrukas och restauran
ten utnyttjas både av simpla 
vandrare och mercedesburna 
konstdiggare. En pittoresk 
mix som kanske kan attrahera 
de kräsna. 

RB 

Apropå Säpo 
Nu dras Säpos och IBs 60- och 
70-talsbravader fram i dags
ljuset. Allting hittills visar hur 
rätt vi inom vänstern hade 
redan d!. Fast d! var det inte 
op~rtunt att lyssna p! oss. 

Aven när det gällde att 
påvisa säkerhetsorganens 
klantighet var vi pionjärer. 
Den s k Baader-Meinhof-li
gan var ett stort spöke som 
troddes ha förbindelser med 

Lösnummer 2 kr 

Vpk i valet 
VALMATERIALET 
är nu ute för istoppn ing och ut
delning. l Veberöd delades mate
rial ut i måndags. Övriga orter 
utanför Lund: Dalby 1 sept. 
Genarp och S Sandby följer. Ev 
överblivet material som ligger 
hemma skall lämnas till expeditio
nen på Bredgatan 28 eller val
byrån på Botulfsplatsen. Det bör
jar bli ont om riksfoldrar. 

AFFISCHERNA 
är kl istrade och under uppsätt
n i ng. Meddela ex p ( 13 82 13) 
eller valbyrån ( 123 123) om du 
ser någon trasig affisch eller tavla. 
Res kullslagna tavlorl Affischer 
säljs i valbyrån. Passa på - affi
scherna är samlarobjekt l 

VALSYRAN 
är öppen må-fr 11-19, lö 10-14. 
Tel 123 123. Dagtid behövs folk. 
Ring Margaretha Nord h, 12 02 55 
(kvällstid) . 

VARDARBETAREN 
OCH VERKSTADSGOLVET 
dvs Vpk Lunds arbetsplatstid
n inga r trycks nästa vecka. Utdel
ning omgående. Morgonpigga be
hövs för utdelning vid industrier
na och lasarettet. Ring 13 82 13. 

SO Ll DAR ITETSFESTEN 
i morgon· är veckans stora grej. 
Läs mer pli annan plats. 

GARDSM US IKEN 
börjar pli mån kl 18: Vildanden, 
tisd kl 18: Musikanten (l), onsd 
kl 18: Linera Centrum, torsd kl 
18: Norra Fäladen, Skarpskyttev. 

SISTA-MINUTEN-FLYGBLAD 
trycks natten till lörd 17 sept och 
delas ut i de områden där kom
munflygbladet delas ut. 

VALVAKAN 
hålls på Fakiren. Thomas Schly
ter sköter siffe rexercisen . Kaya 
Alander sjunger jazz till lokai
komponerat band. Mat och dryck. 

VPK ordnar appellmöte på Mår

tenstorget lördag den 27.8 kl 11-
12 . Talare bl a Rolf Nilson . 

KFMLr (en absurd tanke för oss 
som läste Proletären och kände 
r-amas tankevärld). Men An
dreas Baader, som d! var Euro
pas mest efterspanade terrorist 
(Schakalen inräknad) tog sej 
obeaktad frän Norge genom 
Sverige till DDR p! sin sista 
resa till Västtyskland, med ett 
kort gästspel p! Bokcafet som 
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Lunds alldeles 
egna affärer 
Liksom huvudstaden har 
Lund sin utdragna politiska 
affär. Liksom fallet är där 
hänger våra olika affärsgrenar 
intimt samman. 

Till grund för utvecklingen 
ligger "Bo K j ellin-affären". 
Bo Kjellin var alltså i många 
år turistchef i Lund sedan han 
blivit överflödig på SAS. Han 
var en, distingerad represen
tant för staden i finare sam
manhang (inte minst när det 
gällde golf), men bland van
liga turister blev Lund beryk
tat som staden utan både 
campingplats och vandrar
hem. Kjellin var inte motstån
dare till sådana men han var 
uppenbarligen alltför svag för 
att hävda sin sektors intres
sen. 

Samma mänskliga egen
skaper gjorde honom till en 
svag och villrådig chef. En av 
många konsekvenser var en 
onormalt hög personalomsätt
ning på turistbyrån. När 
sedan planer uppkom på at t 
slå samman turistbyrån med 
andra utåtriktade verksam
heter till en kommunal infor
mationsavdelning är det inte 

· så konstigt att den berörda 
personalen blev oroad och 
protesterade. Protesterna men. 
kanske främst en allmän in
sikt om Kjellins otillräcklig
het gjorde att kommunledJ 
,1ingen efter utdragna pro
cesser tillsatte en annan infor
mationschef. Kjellin blev 
naturligtvis besviken men 
kunde ändå trösta sig med att 
det hade inrättats en ny spe
cialtjänst för honom. Det var 
en human handling som hed
rar den borgerliga kommun
ledningen. Kanske påverkades 
den något av att Kjellin även 
var aktiv politiker, med bl a 
en period som moderat supp
leant i fullmäktige. 

En drivande person i per
sonaloppositionen mot Bo 
Kjellin var kommunens kon
sumentsekreterare Krister 
Palmkvist. Det var en natur
lig konsekvens av hans allmä
na stridbarhet (som många 
konsumenter i Lund har haft 
nytta av ) och hans fackliga 
engagemang. Någon partipo
litisk dimension fanns däre
mot knappast. Palmkvist är 
visserligen vpk-are men hans 
uppdrag har, jämfört med 
K j ellins, hittills varit blygsam
ma. 

Den borgerliga kommun
ledningen har nu halverat 
konsumentsekreteraretjäns-
t en. Det är ett ideologiskt 
konsekvent beslut: på den 
Fria Marknaden ska enligt 
liberal ideologi producent/ 

fö rsäljare och konsument 
mötas som jämlikar och det 
behövs inget särskilt stöd åt 
den senare. Att maktresurser
na i själva verket är rätt olika 
ses som ovidkommande. 
Beslutet är djupt felaktigt 
(tycker vi) men det bör 
bekämpas på det politiska 
planet. 

Men vad händer då med 
Krister Palmkvist? J o, perso
nalkontoret försökte enligt 
god rutin i sådana fall hitta en 
lämplig kompletterande halv
tidstjänst. Det förslaget avvi
sades emellertid av den bor
gerliga kommunledningen, 
utan ordentlig motivering. 
Palmkvist blir uppsagd. Kom
munledningen är inställd på 
att (med avgångsvederlag) 
köpa sig fri från honom. 

Så är läget nu. Närmast fö
restår fackliga förhandlingar. 
SKTF, Krister Palmkvists 
egen organisation, har själv
klart uppmärksammat fall et 
och ägnade det stor uppmärk
samhet i förra numret av för
bundstidningen. 

Företrädare för SKTF 
säger sig i kommunledning
ens handlande misstänka re
pressalier för "överdriven" 
facklig aktivitet, och liknan
de synpunkter har hörts från 
bl a ledande socialdemokrater 
i Lund. 

Vi hyser liknande miss
tankar, milt sagt, särskilt mot 
bakgrund av Kjellinaffären 
och den olika behandlingen 
av de båda "friställda". Vpk 
har också uppmärksammat 
Krister Palmkvists fall i en 
motion till fullmäktige. Om 
inte den fackliga behandl
lingen får en tillfredsställande 
utgång finns det all anledning 
att återkomma . 

Dyster framtid för 
kommundelsnämnderna 
Nu börjar det bli ordentligt 
svårt för kommunens förvalt
ningar. Förutom det allmänna 
borgerliga sparandet inom det 
offentliga, ska nu också löne
ökningarna kompenseras med 
bantning av den pågående 
verksamheten. Speciellt svårt 
blir det för kommundelsnämn
derna som aldrig fick ut de re
surser från de gamla förvalt
ningarna, som en allomfattan
de decentralisering kunde ha 
medfört. 

KDN-norr måste spara drygt 
en miljon i år. Den förhållan
devis lilla centrala administra
tionen är det nästan omöjligt 
att banta, om man inte vill ta 
kål på dem som redan nu har 
fullt upp att göra. Tas pengar å 
andra sidan från den löpande 
verksamheten är risken stor att 
hela försöksverksamheten 
kommer att uppfattas som ett 
misslyckande. Alltså en ytterst 
pinsam sits för de lokala politi
kerna på norr, som nu tvingas 
arbeta i ett klart underläge. 

Allt går igen 
Historien upprepar sig 
alltid säger Marx, andra 
gången som tragedi och 
den tredje som fars. Vad 
ska man då säga om fem
te varvet ? 

Jag tänker naturligtvis på det 
cykliska förlopp som hör så 
nära san1man med frågan om en 
fast förbindelse mellan Sverige 
och Danmark, även känd som 
Öresundsbrofrågan. 

Öresundsbrocykeln 
Läge l. Allt är som vanligt, 
skåningarna turar till Danmark 
och äter läckra leverpastej
smörgåsar (med sky som dallrar 
i takt med fartygsdieseln) på 
båten. 
Läge 2. Missnöje uppstår med 
Öresundsförbindelserna. Båtar
na tar för lång tid, håller inte 
tiderna och är dyra, leverpaste
jen är härsken, rederierna visar 
sig domineras av korruption 
och svinn. Det uppstår folkliga 
sympatier för en förbättring av 
kommunikations förhållandena. 
Läge 3. För ändamålet inrättade 
industrikonsortier träder fram 
och lovar att i sin otroliga ge
nerositet och människokärlek 
bygga en bro gratis, bara man 
får ha hand om uppbörden av de 
obetydliga broavgifterna under 
de första trettio åren. sydsven
skan skriver ledare om hur vi 
bör vara tacksamma mot initi
ativtagarna. Särskilt engagera
de akademiker skriver artiklar i 
lokalpressen där de försäkrar 
oss om det naturnödvändiga i 
att Öresundsregionen nu tar sig 
san1man och försvarar sina in
tressen mot Hamburg och Rot
terdam, och att vår region nu är 
på väg mot en social och kultu
rell storhetstid. 
Läge 4 . Nu är vi pä topp -
regeringarna i Stockholm och 
Köpenhamn är vidtalade och 
Sydsvenska och Arbetet har 
nyhetsartiklar där man försäk
rar oss om att det nu bara är 
formsaker kvar innan bygget 
kommer igång. Bilder visas 
från det tänkta brofästet. Tid
ningen Arbetet ordnar familje
aftnar med namnpristävling i 
Pildammsparken. Förslaget 
"Öresundsbron" vinner och be
lönas med en burk kaffe. Runt 
Öresund räder hektisk aktivitet, 
fastighetspriserna stiger, och 
allt som kan heta nägot på 
"Örestad" får det namnet. 

Det vänder 
Läge 5. Det visar sig nu att man 
kanske inte . varit riktigt enig 
om var förbindelsen ska upp
rättas. Helsingborgarna trodde 
det var däruppe och Malmöbor
na trodde det var vid Linlharnn. 
Peter Broberg i Landskrona 
trodde det var i Landskrona. 
Strid utbryter, riksdagsmän en
gageras. Malmöborna är flest 
och vinner, med regeringens 

stöd. sydsvenskan skriver in
dignerade ledare om helsing
borgamas bypolitik och ovilja 
att inse det allmänna bästa. 
Läge 6. Det uppstår tvivel om 
det verkligen ska vara en bro 
eller en tunnel och i så fall om 
den ska vara för bilar eller järn
väg eller för bådadera. Bilbro
anhängarna försäkrar att Sve
riges kulturella och ekonomi
ska framtid hänger pä att deras 
förslag realiseras och Volvo 
meddelar att de kan t.o.m. tänka 
sig ha med ett järnvägsspår på 
bron om det nu ska vara så vik
tigt. Biltrafiken ska i och för 
sig finansiera bron men den 
förväntas samtidigt bli obe
tydlig. 
Läge 7. Nu organiserar sig bro
motståndarna på allvar, och 
målar upp hur en miljon feta 
tyskar i dieselosande Merce
desbilar översvämmar den 
skänska landsbygden. Från 
Helsingborgshåll talar man 
varmt om de mänskliga värden 
och leverpastejsmörgåsar som 
hotas. Från Danmark meddelas 
att regeringen där vid närmare 
eftertanke finner att Storabält
förbindelsen måste prioriteras. 
De svenska socialdemokraterna 
står splittrade och regeringen 
säger att beslutet visserligen är 
fattat men att ett litet rf.dslag 
väl aldrig kan skada. 
Läge 8. I detta stadium när 
stridslarmet readn har avtagit 
något, meddelar svenska rege
ringen att när nu danskarna är 
så ointresserade och de jävla 
skåningarna bara bråkar inbör
des, sä finns det alla skäl att 
lägga frågan pä is sä länge. 
Tidningen Arbetet tycker, med 
vissa invändningar, att det är 
ett klokt beslut medan Syrl
svenskan skriver bittra ledare 
om vilka hänsynslösa typer det 
bor i 08-ornrådet, odlar dolk
stötslegender och startar en 
svekdebatt 
Läge 9. Allt är som vanligt, 
skåningarna turar. ... etc. ad 
infinitum. 

Tryggt 
Det är inget ont med det här, 
själv har jag hunnit uppleva två 
varv i cykeln och börjar känna 
mig trygg och hemmastadd . 
Aktörernas allvar är im
ponerande, det är ingen trött 
rutin över det inte. F.ö. bör väl 
våra tankar i dessa dagar gå till 
de ansvariga för Öresundsbro
frågor inom ledarredaktionen 
på Sydsvenskan. Ge inte upp, 
ni behövs på ert sätt, vi skulle 
sakna er! 

Lucifer 



Fp s kommunala handlingsprogram: 
Väjer för konflikter 
I vilket partis kommunala 
handlingsprogram finns formu
leringen: "Eftersom kommu
nalskatten inte är progressiv 
belastar den låg- och medel
inkomsttagare hårdast"? Ja, 
eftersom ni väl började med att 
läsa rubriken förstår ni att det 
är i folkpartiets . Men medge att 
ni känner igen formuleringen 
tämligen ordagrant från många 
av vpks appelltal och tryck
saker. Fast vpk nämner detta 
för att framhålla att även kom
munalskatten borde vara pro
gressiv (och kanske kom
binerad med den statliga), 
medan det för folkpartiet bara 
är ett argument för att hålla 
kommunalskatten låg. 

Argumentet är f ö tvivel
aktigt både när fp och vpk 
använder det. I princip, och för 
många enskilda skattebetalare, 
är _det naturligtvis en uppenbar 
sktllnad mellan progressiv 
statsskatt och proportionell 
kommunalskatt, men flera 
aktuella utredningar har ju visat 
att de svenska hushållen i 
genomsnitt betalar lika stor 
procentandel av sin brutto
inkomst i skatt oavsett in
komstnivå. Därför bör man 
också ftnna andra strategier om 
man, som vpk, vill ha större 
ekonomisk utjämning. 

Men kommer då folkpartiet i 
Lund att lyckas med att hålla 
kommunalskatten nere? Troli
gen. I vpks och mps lokala 
program efterlyste vi anvis
ningar om vilka politiska kon
stellationer som ska kunna 
genomföra programmen. Fp
programmet påminner tydligt 
om att partiet "tillsammans 
med moderaterna och center
partiet (har) styrt Lund under en 
lång följd av år". Det självklara 

framtidsperspektivet är en 
fortsatt borgerlig koalition, en 
där moderaterna även i fort
sättningen bryter bokstavsord
ningen och nämns som första 
parti . Och därigenom är den 
ekonomiskt återhållsamma 
grundlinjen tryggad. 

Sympatiskt men dyrt 
Om vi däremot mot förmodan 
får "Ett liberalt Lund" (rubriken 
på handlingsprogrammet), om 
alla partiets önskningar reali
seras, får vi nog bespetsa oss 
på en höjd kommunalskatt. 
Vindkraftverk, nya miljövän
liga småbussar, fler ålderdoms
hem, bättre löner i hem
tjänsten, lokala vårdnads
bidrag, mer pengar till kulturen 
och Kulturen är delvis sym
patiska förslag som man räkna 
med vänsterstöd till (naturligt
vis inte vårdnadsbidragen!) 
men de kostar. 

I det sammanhanget väger 
programmets förslag till ratio
naliseringar och besparingar 
lätt. Erfarenheterna av entre
prenader i stället för kom
munalt anställda är blandade (se 
t ex parkförvaltningens kritik 
mot ett sådant förslag 
nyligen). Att renhållnings
verket skulle sälja sina tjänster 
till andra kommuner är ett 
intressant förslag men med 
oviss utgång. 

Luckor 
Det sympatiska intrycket 
uppnår man inte minst genom 
att väja för obehagliga pro
blem och lämna luckor i 
stället. Lunds bebyggelsetill
växt ska samlas till ett "Nya 
Lund" med "arbetsplatser, 
kaf~er och krogar, biografer, 
butiker av olika slag" men man 

Pyrenevandringen 
I förra VB skildrades början 
på Vpk IF:s vandringssektions 
mödor i Pyreneerna. Frusna 
och eländiga lämnade vi dem i 
en dåligt underhållen stuga i 
passet Port de Tabescan vid 
gränsen till Spanien. 
Natten blev kall och det var så 
trångt att det knappt gick att 
vända sig. Det var skönt att 
lämna stugan och vandra in i 
Spanien. Här uppe fanns inga 
tullare, blott stillsamt porlande 
bäckar, som längre ner skulle 
bli den ystra floden Noguera. 
På nervägen från passet fick vi 
på nytt passera snett liggande 
snömassor. Vid ett tillfälle ra
sade Kent än en gång ner för 
en snöbrant och hamnade i en 
iskall sjö. 

Skönt var att komma ner till 
den första tätorten, som hette 
Tavascon. Vi var uthungrade 
eftersom vi inte kunnat provi-

antera när vi gick in i vildmar
ken, därför finns det skäl att 
återge innehållet i de första 
menyn: " ... soppa med rostat 
bröd, en blandning av korvar 
och pastejer, en rätt med tre 
olika köttsorter serverade på 
skiffer och slutligen kaffe med 
konjak. Vi drack ett lokalt vin 
med sherrysmak' ' . Tilläggas 
kan att vi här för första gången 
sötte på den intressanta span
ska sedvänjan att inte ta betalt 
för matvin. 

Efter detta blev allt annat 
antiklimax. Vi vandrade i alla 
fall många dagar utmed floden 
Noguera. Ibland tältade vi vilt 
men ofta fann vi en trevlig 
campingplats. Vi lärde känna 
en ny sport "rafting", som går 
ut på att ett tiotal personer 
klämmer ihop sig i en gummi
båt och åker utmed en strid 
flod. Dock var vi bara åskåda-

tar inte ställning i den be
svärliga frågan om var det ska 
ligga. Det finns ett engagerat 
avsnitt om naturvården men 
inte ett ord om Kungsmarkens 
golfbana. 

1985 hade folkpartiet en 
stor lokal valfråga, den om 
livsmedel på Mobilia. Nu hotar 
ett externt köpcentrum i Höje
bromölla, ett stenkast från 
Lunds kommungräns, och i 
nordväst kastar projektet 
"Slagskeppet" en hotfull skug
ga. De senaste åren har illu
strerat hur bilsamhällets logik 
hotar många traditionella vär
den i staden. Nog hade det be
hövts fler diskussioner och 
ställningstaganden kring detta! 
Men inte ett ljud. 

Tre sidor data 
Det ftnns en del som man är 
mer eller mindre ensam om. Ett 
avsnitt om kyrkorna, ett ut
förligt om räddningstjänsten, 
ett om samarbete mellan kom
mun och universitet samt ett 
dataavsnitt om hela tre sidor. 
En huvudpunkt i det senare är 
partiets fortsatta kamp mot 
personnumren. 

Vidare arbetar folkpartiet 
mot en kontorisering av 
centralt belägna lägenheter, åt
minstone här i programmet, 
man "tror på kollektivhus", 
man är (befogat) orolig för 
Vombsjön. Återigen sympa
tiskt. 

Men ibland slår man knut på 
sej själv i ambitionen att vara 
alla till lags utan att stöta sej 
med någon. Vad menas med 
kravet: "Hardebergaspåret skall 
görs cykelvänligt, dock utan 
asfaltering"? 

Gunnar Sandin 

re. Eftersom vi vandrade i Ka
talonien hade vi svårt att förstå 
spanskan (som vi i övrigt heller 
inte kunde nämnvärt) men vi 
insöp landskapet och folket 
med våra sinnen. Fjärran från 
turiststråk lärde vi känna ett 
stycke katalansk glesbygd och 
blåsorna på våra fötter bar 
länge vittnesbörd om att vi inte 
fegt rullat oss igenom land
skapet. 

Från Uerida tog vi oss med 
tåg till Barcelona och vidare 
till en smalspårig vid Bourg 
Madame vid franska gränsen. 
Här åkte vi en fantastisk färd 
med vagnar som var byggda 
1909 och 1922. Efter en väldig 
massa tågbyten, som var för
anledda av att vi skulle åka 
hängande tåg i Wuppertal 
(som byggdes vid sekelskiftet. 
Enda allvarliga olyckan som 
sedan dess skett hände en ele-

Från det 
kommunala 

Egendomlig avgift 
Föräldrar med barn i familje
daggrupp (trebarnssystem) 
har protesterat mot orättvisa 
barnomsorgsavgifter. De beta
lar samma avgift som för dag
hem men har inte samma ser
vice. Föräldrarna ska planera 
matsedel, göra matinköp och 
ibland tillaga maten. De ska 
tillhandahålla leksaker och ut
f öra extra städning. De 
tvingas anpassa sina arbetsti
der efter de andra familjerna 
och om barnskötaren är sjuk 
måste en förälder stanna 
hemma från sitt jobb. Det är 
inte rättvist tycker familje
daggruppsföräldrarna. 

Socialförvaltningen svarar 
att man inte kan jämföra 
olika omsorgsform er. "Att 
samma avgift debiteras olika 
tjänster innebär inte att tjäns
terna är likvärdiga", skriver 
förvaltningens tjänsteman och 
förtydligar: "I Lund uttas 
avgift utifrån föräldrarnas 
mkomst och inte i förhållan
de till vad servicen kostar 
orutto eller netto för kommu
nen". 
.. Avgiften är egendomlig. 
Annu egendomligare blir den 
när man jämför med avgif
ten för småbarnsskola. Små
:...arnskolan är gratis. För
äldrarna betalar bara för 
maten. Det måste betyda att 
småbarnsskolan bara är till 
för föräldrar som saknar in
komst. 

fantunge som greps av panik 
och ramlade ner i floden. Den 
klarade sig dock utan skavan
ker), kom vi den 25 juni fram 
till Lund. 

Slutsummering: Bergsvand
ringen var i hårdate laget. Näs
ta år skulle det vara intressant 
att följa någon av Europas 
många kanaler . 

FH 
Kultur blir valfråga 
P~ fredag eftermiddag kl 13 
öppnar konstutställningen i Röda 
Salongen pli VPK:s valbyrä (vid 
Botulfsplatsen). Tre lundakonst
närer och vpk:are, Rabert Berg 
Göte Bergström och Chrlste; 
Mäller ställer ut valda delar av sin 
pro du ktlon. 

Vpk har mänga bra krav 
som gäller bildskapande och kul
tu r. För att Illustrera det tar vi 
med kulturen i valrörelsen. 

Vernissagen är alltsä kl 13 
och därefter kommer Röda Sa
longen att vara öppen samma 
tider som valbyran, vardagar kl 
11-19 och lördagar Id 10-14. 
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Om att förhandla 
Det tråkigaste med politiken är 
att man ska behöva stå för en 
bestämd linje och sedan hålla 
den i vått och torrt. Verklighe
ten är ju sällan sådan att en 
part till hundra procent har 
rätt. 

Därför är det egentligen na
turligare 'och mer mänskligt att 
ägna sig åt att förhandla fram 
kompromisser mellan olika 
ståndpunkter (som tyvärr se
dan måste försvaras som va
rande den yttersta klok
skapen). De gånger jag själv 
förhanddiat för vpk har jag 
snabbt nått samförstånd med 
motståndarna genom att 
snabbt överge "väsentliga" eg
na ståndpunkter. När jag satt i 
styrelsen på 70-talet förhandla
de jag bort partifanan l maj, 
för att andra partigrupper
ingar än vpk skulle kunna gå i 
demonstrationståget. När det 
skulle bli en stor demonstra
tion för oppositionen i de s k 
socialistiska staterna blev jag 
snabbt enig med Trotskister
na, vilket på den tiden fortfa
rande ansågs vara en döds
synd. Partihögkvarteret i 
Stockholm darrade (kanske 
tyckte man då också att det 
kunde räcka med att stödja 
kraven på demokratiska fri-
och rättigheter och inte direkt 
oppositionen). 

Förra veckan var det för
handlingsdags igen. Då skull 
jag på en timme, före ett extra 
möte i Gatu- och trafiknämn
den, försöka komma överens 
med centern och sossarna 
(miljöpartiet har en vakant 
plats i nämnden) om den kon
kreta innebörden av den vin
nande vpk-motionen "Bilfri 
vecka". Genom att sossarnas 
näsa-motion hade röstats bort 
och Geirid Fiskesjö följt sam
vetets röst hade denna motion, 
som i remissomgången be
handlats omilt av tjänstemän 
och politiker, plötsligt samlat 
en majoritet. 

Läget var det att Jörgensen 
(fp) och Helmfrid (m) drivit en 
presskampanj där det sas vara 
nästan omöjligt svårt och till 
och med olagligt att stänga sto
ra delar av Lund. Helmfrid an
vände sig också av handikap
pade för att måla upp ett 
skräckscenario. I själva verket 
hade vpk i sin motion inte 

krävt ett förbud med polisiär 
övervakning, utan formen för 
bilfrihet hade vi sett som en 
förhandlingsfråga. 

I den lilla kompolgruppen 
kom vi överens om att inte 
kräva en lokal trafikföreskrift, 
däremot en superaktiv och 
skarp frivillighetslinje, där de 
som körde in i centrum skulle 
"tvingas" motivera sig. Vid 
tullarna skulle råda livlig akti
vitet och kommunen skulle vi
sa upp alternativa, miljövän
liga bussar som skulle kunna ta 
icke-cyklande medborgare in 
till Lunds medeltida stads
kärna. Bilfria veckan föreslogs 
äga rum i början av oktober. 

Efter mötet gick jag hem 
och skrev ner de ideer som jag 
uppsnappat. Man kunde ur
skilja cirka 17 punkter. Jag 
visade det skrivna förslaget för 
Thomas Schlyter, som visat 
stort intresse för frågan. Han 
tyckte det var för mesigt. Men 
jag sa att det skiter jag i, skri
vet förslag ligger. 

Vid förhandlingarna med 
socialdemokraterna och cen
tern visade det sig mycket rik
tigt vara lite mesigt. De ville gå 
på förbudslinjen enligt Visby
modellen. Den bygger på ett 
förbud, som lättas upp av ge
nerell behörighetsgivning till 
diverse bilåkarkategorier. Jag 
förhandlade snabbt bort frivil
lighetslinjen och oktoberdatu
met (det skulle bli bättre tid 
om veckan förlades till maj). 
För övrigt instämde s och c i 
nästan alla våra punkter. 

På det extra mötet i Gatu-
och trafiknämnden kunde ma
joriteten presentera ett enigt 
förslag där datum för veckan, 
förbudslinjen och kampanj
kravet markerades. Oppositio
nen (fp och m) såg snopna ut, 
men samlade sig och lyckades 
få igenom några halvskumma 
tilläggsförslag, som jag (vpk) 
fick reservera mig mot. Det 
ena förslaget gick ut på att un
der bilfria veckan skulle par
keringshusen i centrum vara 
öppna för bilister, det andra 
var en ide att Lund skulle lan
seras som miljövänlig stad. Bå
da förslagen föreföll mig olog
iska. Om Lund är en miljövän
lig stad, varför skulle man då 
behöva en bilfri vecka? 

Finn Hagberg 

Karin Blom 
Uardavägen D:85 
223 71 Lund 

Möte om 
bilfritt centrum 
Måndagen den 29 augusti arran· 
gerar Vpk ett offentligt möte med 
rubriken "Bilfritt centrum - var
för och hur ska det gå till" . Mötet 
inleds med en visning av filmen 
Luftfö roreningar. Karin Svensson 
Smith, vpk-kandidat till riks
dagen, kommenterar filmen. 
Thomas Schlyter redogör för hur 
ett bilfritt centrum praktiskt kan 
förverk igas J Lund. 
Mötet äger rum i stadsbibliote
kets studiecirkelrum 1, kl 19.30. 
Alla är hjärtligt välkomna l 

Barnomsorgsmöte 
Debatt om barnomsorgen i Lund 
tisdagen den 30 augusti kl 19 i 
stadsbibliotekets hörsal. Alla full
mäktigepartier deltar. 
Arr. : Föreningen för bra barn
omsorg. 

Lasse Werner m.fl. 

Något stort valmöte av tradi
tionell typ planeras inte för 
Lund del. I stället uppmanar 
vi VB-läsarna att fara in till 
det relativt närbelägna Malmö 
måndagen den 29.8 kl 19 och 
vpks familjemöte på "Provi
soriskan" i Folkets Park. Där 
talar Lars Werner (som inle
der en större turne utmed 
västkusten) och även hans lo
kale guide, riksdagskandidat 
Rolf L Nilson. Dessutom 
medverkar en rad artister: Jan 
Hammarlund, Britt Ling, 
Berndt Andersson, Mats 
Grundberg, Marie Lindström 
och Christer Strandberg. 

forts från sid l 

vi berättade om för ett antal är 
sedan. 

Vpk Lunds vandringsektion 
har vid det här laget funnits i 
mänga är och haft sammanlagt 
flera hundra personer ur de mest 
skilda politiska partier som 
deltagare på sina strövtåg 
genom Skäne. Inne på läns
polisens spaningsregister i 
Malmö samlades en allt tjoc
kare dossier, efter vad vi visste 
ur säker källa. Sänt kunde de 
alltså lägga ner personaltid och 
pengar .på. 

Kanske finns det någon 
stackars fp-sympatisör som 
med stöd av Personalkontroll
kungörelsen stoppats i sin 
fortsatta karriär därför att en 
gäng hängde med ett gäng trev
liga vpk-are frän Sösdala till 
Billeberga. 

Gr 

POSTTIDNING 

Stellan Hermansson 
Stellan Hermansson kommer till 
Lund den 31 augusti och talar om 
Chile och Filippinerna. 
stadsbibliotekets hörsal kl 19. 

DAMORKESTERN. Sö 28.8 kl 
17.30 rep Kapellsalen. 
BLASORKESTERN. Fre 26.8 av
färd från Ciamenstorget 17.45 för 
spel i Klippan. Lö 27.8 rep Ka
pellsalen kl 10.45• (ur gårdspro
grammet, se nedan, plus nr 20, 
34,60:3,131 och 155 ), k111 .15 
spel på vpks appellmöte Mllrtens
torget, 11.45-12.30 spel utanför 
stadshallen inför solidaritetsfes
ten, 18.30 samling stadshallen för 
inbläsning kl 19 (repertoar ur 
ovanstäende). Sö 28.8 rep Ka
pellsalen 18.45 av gllrdsrepertoar: 
nr 1, 2, 5, 8, 12, 28, 39, 53, 84, 
108, 166, 170, 173, 180 och 193 

.(När jeg ser et relldt fl ag smae lde) . 
. Mä 29.8 inget spel i Malmö. Gärd
spel (med cykel, marschnotställ , 
samling alla dagar kl 17.45): mä 
orkester l V ildglisens livs, ti or
k ester J l Servus vid Flöjtvägen , 
ons ork l Linera centrum, to ork 
Il Skarpskyttevägen. 

KOM POL har möte den 29 aug 
pä partilokalen kl 19.30. 
Ev går vi och deltar i mötet om 
ett bilfritt centrum. 

Detta VB gjordes av Lars Borg
ström och Finn Hagberg. 

KONTAKTREDAKTÖR fflr 
nästa VB är Gunnar Sandin 13 58 
99 . 
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