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Fredagen den 16 september 

Valvaka på Fakiren 
(Bredgatan 5) 

( 

Valarbetare och andra 
samlas till en spännande 
kväll med prognoser och 
gissningar. 

Vi börjar kl 20. Inträdet är 
60:-. För det får du supe som 
även vegetarianer med nöje 
njuter av. Lagad och serverad 
av Tarcisio Bommarco och 
Roland Hallberg. Maten 
serveras kl 21. 

o 
Kaya Alander 
gästar Lund under vecko
helgen. Hon kommer att vara 
med under valvakan och 
sjunga och spela för oss. 

Thomas och David 
dvs Schlyter och Edgerton 
kommer att svara för statistik 
och rapporter om resultatet i 
säväl riksdagsval som kom
mun- och landstingsval. 

Valtipset 
Vi korar den lyckliga vinnaren 
av en årsprenumeration pä 
VB, Lund sett från vänster 
1988 och miljövänligt brev
papper. Med andra ord de tre 
som tippat närmast Vpk:s 
kommunala valresultat. 

Hur du tippar? 
Du gär in pä valbyrån pä 
Botulfsplatsen och lägger ditt 
tips i en läda. Betalar fem 
kronor och väntar pä valet! 
Som ledträd kan nämnas att 
vid senaste valet fick Vpk 4 
898 röster i kommunalvalet. 

Hur går valet? 
På sitt senaste sammanträde 
fastställde valkommitten val
resultatet. Det redovisas i 
nästa nummer av VECKO
BLADET 

Det är trevligt att dela ut valsedlar! 
Det behövs fortfarande valsedelsutdelare t~! Vallkärra, Vebe
röd Genarp och Södra Sand by samt folk till kaffepatrulle~ k~ 
17_:.20. Ring Lars Bengtsson, te! 132095. Vill du hjälpa till I 
Landskrona på valdagen så ring Rolf (0418-24576), Gunnel 
(0418-12170) ellervpk-lokalen (0418-19218). 

Initiativ 
nr 80-81 
I en landstingsinterpellation 
frågar Inger Johansson (vpk) 
om inte landstinget kan 
ersätta en del av sitt 
omfattande bilkörande med 
miljövänligare alternativ, som 
elfordon eller cykel. Som 
exempel nämner hon dis
triktssköterskornas patient
besök inom hemvården. Hur 
många tjänstebilar respek-tive 
-cyklar har landstinget, frågar 
hon, och hur många ben
sinbilar kan ersättas med 
elditon? 

I en annan interpellation 
påminner Inger Johansson om 
landstingets beslut i juni om 
att erbjuda alla invånare över 
75 år besök av distrikts
sköterska. Har man utrett be
hovet av nya tjänster och när 
ska de i så fall tillsättas, 
undrar hon. 

Därmed har vpks lands
tingsgrupp und.er . . va.lpe~ioden 
tagit totalt 81 Imtiati v 1 form 
av motioner, interpellationer 
och enkla frågor. De spänner 
över ett mycket brett 
spektrum inom landstingets 

huvudområde, dvs hälso
vården, men tar också upp en 
rad miljö- och kulturfrågor 
som ligger inom landstingets 
ansvarsområde. Det konkreta 
resultatet har hittills varit 
klent, rapporteras emellertid i 
den sammanställning som 
landstingsgruppen nu har 
gjort. Bara en motion har bi
fallits. 

A."nnu fler initiativ! Se sid 4! 

Lösnummer 2 kr 

Kultil.rnatten: 

Irrande stads
musikanter 
Lunds Kommunistiska Blås
orkester medverkar i Kultur
natten enligt en tradition som 
är några år gammal. I förfjor 
slog orkestern upp ett tält 
mitt på stortorget, och förra 
året genomförde man ett 
medeltids-program i den d å 
nya ruin-källaren i Kattesund. 

I år blir det inget stort och 
nytt program av det slaget. 
Det beror förstås på valet. Or
kestern har varit hårt en
gagerad i valkampanjen och 
inte haft tid att öva in någon 
ny och krävande musik. Det 
har också saknats utrymme för 
stora organisatoriska förbere
delser. 

I stället kommer orkestern, 
under artistnamnet stadsmusi
kanterna med dess sago
associationer, att genomföra 
ett turneprogram med rubriken 
"Udda spelrum". Insprängda 
mellan stadens kända och be
römda torg, parker och offent
liga byggnader finns vardag
liga och obeaktade utrymmen 
och platser som ändå utmärker 
sej på något sätt: för sin 
historia, sin fulhet, sin miss
lyckade eller bisarra karaktär. 

stadsmusikanterna kommer 
att vandra runt mellan dessa 
udda spelrum i "vanliga Lund, 
möglighetemas stad" . V ä l 
framme kommer de a t t 
framföra ett par låtar som kan 
relateras till platsen på något 
sätt, och spelrummet kommer 
även att motiveras genom en 
dikt och/eller ett kort 
föredrag . 

Turnen planeras pågå från 
klockan sju till midnatt . 
Ingen i publiken lär följa med 
på hela färden (trots a t t 
sällskapet är rätt sj älvför 
sörjande genom meddrag~a 
trosskärror), och även musi
kanterna kommer att bytas ut 
ibland, så att de kan vila och 
delta i andra a v nattens 
begivenheter. Men med hjälp 
av spelprogrammet (som åter
ges i nästa nummer) blir det 
möjligt att pricka in något 
eller några av framträdandena. 
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Räkna med vpk! 
Valrörelsen har nått sitt slut
skede och vi kan konstatera 
att det är bra att miljön har 
kommit i blickpunkten. Det 
tragiska är att det i de flesta 
f~l_l är tomma ord och vaga 
lotten. Inga konkreta frågor 
har diskuterats. Miljöpartiet 
s~m säger sig vara garanten 
for en bättre miljö har inte 
f~rst~tt själva roten till miljö
forstonngen. De vill inte på 
allvar ändra på maktförhål
landena i det svenska sam
hället utan vill reformera ett 
sjukt system. Har man inte 
förstått orsakerna till prob
lemet är man snarare ett hin
d.~r än en tillgång i kam pen 
for en bra m1ljö. Därför ska 
du som vill gå till botten med 
miljöförstöringen, du som 
själv vill vara med och forma 
vår gemensamma - framtid _ 
räkna med det rödgrÖna alter~ 
nativet i lundapolitiken. 

Ni som är unga och söker· 
med "ljus och lykta" efter en 
billig bostad i Lund och får 
yänta, s~å på tillväxt i många 
ar ska rakna med vpk. Vi an
ser att det är ett slag under 
bältet på de bostadslösa när 
folk tjänar storkovan genom 
att spekulera i lägenheter. 
Alla har rätt till en bra och 
billig lägenhet. 

Barnfamiljer får besked av 
kommunen att man inte kan 
räkna med att få någon kom
munal barnomsorg innan bar
net fyllt två år. Det är inte en 
oväntad ökning av barnafö
dandet som lett till köerna 
u t an en dåraktig planering: 
En kommun måste prioritera 
de _grundläggande behoven för 
människorna. Fler vpk-are i 
fullmäktige innebär ett ökat 
stöd för barnfamiljerna. Vi 
kräver en prioritering av bar
nen. Bygg bort daghemskön. 

På punkt efter punkt på 
den politiska dagordningen 
har vpk varit "saltet och lju
set" i Lunds kommun. Från 
då det gäller att ge våra barn 
en trygg uppväxt och en 
framtid när det gäller livs
miljö till att stödja de svaga 
o:h maktlösas kamp i sam
ballet. Det är helt enkelt så 
att vpk är bäst för Lund. 
Vpk Lunds styrelse 

Inget c-program 
VB har i en artikelserie gran
skat fullmäktigepartiernas 
kommunala handlingspro
gram - med ett undantag, 
centerpartiet. Vi hade tänkt 
avsluta med centern i detta 
nummer, men deras program 
har varit slut en tid och är det 
ännu. Så det blir ingen recen
sion. De beklagar. 

Inhopp, påhopp 
Jag är en saktmodig människa, 
som sällan tittar upp över gröt
fatet eller höjer min röst. Men 
nu får ~et fan i mig vara nog. 
!ag har 1 det längsta framhärdat 
1 att att de tongivande handels
männen i Lund bara var konser
vativa, trögtänkta och lite om
dömeslösa. Men det verkar att 
vara värre än så. 
B.Iygsamt förslag 
SlSta veckan före valet, i män
dags, hade de uppenbarligen 
kallat till presskonferens för 
att stärka motståndet mot det 
av kommunfullmäktige fattade 
beslutet om ett blygsamt för
sök med en bilfri vecka i Lunds 
innerstad. Det är en inbland
ning i valrörelsen på modera
ternas och folkpartiets sida 
och den är naturligtvis inte 
omedveten. Dessa partier har i 
årtionden i Lunds fullmäktige 
fungerat som språkrör för köp
mannaklassens mest kortsikti
ga intressen, däribland rätten 
att köra privatbil in mitt ibland 
tu~en~als gående och cyklande 
~anruskor. Jag säger kortsik
tiga, därför att köpmännen na
turligtvis på sikt tjänar på att 
Lunds centrum blir en männi
skovänlig miljö. Runt om i 
landet har man nu erfarenheter 
av vad som händer när man får 
bort privatbilism i ett affärs
område, och det är positiva er
farenheter, både för köpmän 
och andra människor. Efter 
~ånga år av ständigt nya Vpk
f~rslag om begränsningar av 
biltrafiken i Lunds innerstad 
fi~k vi .centrumutredningen där 
L.Ill~ Fiskargatan äntligen blev 
bilfn och det är tio år efter and
ra jämförbara städer. Nu vill en 
majoritet i fullmäktige gå vi
dare och det är på tiden. 

Är Jet sa hiir kiipmänm:n vill ha dn? 

"Kvinnorna drabbas" 
Men då ~ädar Handelsförening
en upp sig, en för alla, alla för 
en och låter käften gå. "Bilfri 
vecka hotar jobben" bli rubri
kerna. Vi måste permittera 40-
50 personer under den bilfria 
veckan, hotar Domuschefen. 
"Och det är ju kvinnorna som 
drabbas" säger Kjell Karlsson i 
Aibetet. Ack, herreminje, nu 

gäller det sysselsättningen. 
Det fattas nu bara att Handels
anställdas Malmöavdelning 
liksom i somras följer husbon
dens röst och vädjar om fritt 
fram för bilarna. Det är som en 
parodi på facklig verksamhet. 
Herregud, i Malmö mejas ju 
folk ner på gatorna av bilarna 
som ingen annarlStans, tala om 
att minska kundunderlaget. Det 
skulle väl vara något att pro
testera mot. 

Byt ut Domuschefen! 
Vi vill inte sabotera, men vi 

har vissa möjligheter att ställa 
till kaos, säger männen i Han
delsföreningen. Det är alltså de 
vanliga utomparlamentariska 
krafterna som nu träder fram 
helt öppet när besluten för en 
gängs skull gått dem emot. I 
själva verket är Lund en guld
gruva för köpmännen, här är en 
väldsam expansion av folk och 
handeL Men det räcker inte, de 
är inte nöjda förrän trafikleder 
och parkeringshus fyller stan. 

Själv tänker jag omedelbart 
sluta handla på Domus och får 
väl komma igen på distrikts
stämman i Solidar. Såna varu
huschefer kan vi vara utan. 

I valet och kvalet 
-Jaså, du funderar på att rösta 
på Miljöpartiet i stället för 
Vpk. Jaha, det ska alltså vara i 
protest mot de etablerade parti
erna, jo det ligger det ju en hel 
del i. Men är det V pk då som är 
etablerat, nehej, det är mer med 
tanke på miljöfrågorna, säger 

du. Jo, de är oerhört viktiga 
n~, ~en menar du att Vpk, tex 
har 1 Lund eller kanske i 
riksdagen har försummat dem? 
Nä, det är inte så du menar, de är 
mera de andra partierna, visst, 
det är sant. 
~en d~ är det kanske Miljö

partikandidaternas personliga 
egenskaper, deras insikter om 
sociala för att inte säga klass
mässiga förhällanden här i lan
det .som gu litar på, jaså det gör 
du mte. AI det karlSke så att du 
hyser stort personligt förtro
ende för t.e·x. Per Galrrton, Eva 
~oes och Birger Schlaug, nej 
~te det ~eller. Ja, då vet jag 
mte prec1s, det är svårt för 
mig att komma med några sär
skilda synpunkter. Inte för att 
Vpk är så mycket att hänga i 
granen, men nog kämpar det 
på. Det står kanske inte så 
mycket i tidningarna om vad vi 
gör i riksdag och landsting och 
fullmäktige,men om du kollar 
in ser du att det är det garlSka 
mycket och att det är ganska 
energiskt framfört. 
M_lljöpartiet till riksdagen! 
V1sst ska det bli roligt att se 
Miljöpartiet i riksdagen. Men 
tycker du att det är vi som ska 
stä för det, det fmns väl andra 
väljare som verkligen skulle 
ku_nna byta upp sig? Om det ska 
bh nån krut i Miljöpartiet 
be_hövs det nug ett Vpk som 
dnver på, det är vad jag tror. 
Men visst, valet är ju ditt. AL Lucifer 

Ebba Lyttkens förhandsgranskar 
I dag, onsdag, fick Kulturnat- gnällmånsars, anstöt. 
ten_s alla medverkande organi- Det finns all anledning att 
satwner den nya affischen protestera mot hennes tilltag. 
med posten. Inte ett ord till Det är en fin affisch med en 
kommentar! uttalad och lättbegriplig bak-

Men genom morgontid- grund: Brueghel och den 
ningarna vet de ändå vad som klassiska karnevalskulturen. 
har hänt. Nämligen att Ebba Den kulturen har faktiskt 
Lyttkens (fp) brukat sin ställ- varit i ropet de senaste åren, 
nings som "kulturkommunal- genom Bakhtin, Sloeterdijk 
råd" till att stoppa den egent- och andra. Hänger inte Ebba 
liga och redan tryckta affi- Lyttkens med i debatten? 
schen av Andrzej Ploski. Den Småskurna småstad! 
hade väckt hennes, eller några 



Bio 16 
nedläggningshota d 
Det verkar som om Bio 16 är 
på väg att läggas ner. Kultur
gruppen, som är sam mansatt 
av tjänstemän från bibliotek, 
fritid och musik & teater, tyc
ker att besökssiffrorna är för 
dåliga. I en skrivelse från Kul
turstödsnämnden anges orsa
ken vara " ... Tiderna föränd
ras, numera tittar folk på vid
eo i stället". 

Kommunen lägger ut 75 000 
kr per säsong för 88 föreställ
ningar spridda över hela Lund. 
Antalet besökare våren 1988 
var 2 723. Med hjälp av räkne
dosan får man fram att varje 
besökare kostar 27 ,50. Det är 
betydligt billigare än en kom
mersiell biobiljett och då är det 
att märka l,itt glesbygden är 
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DALBY 1919 
Nyvångssl<olans 19.30 
aula, mån 

VEBERÖD 2019 
Svalebcsl<olans 19.00 
musiksal, tis 

CENTRUM 21:9 
Sladsbibliolekets 18.30 
hötsal. ons 

N. FÄLADEN 22.9 
Fäladsgåidens 18.30 
aula, IDr 

LINER O 25.'3 
S:t Knuts.li'Jr. 18:30 
samlingsg;W, sön 

VÅSTER-SÖOER 2619 
Svan..-:olans 19.00 
aula, mån 

S SAHOBY 2M 
Ugglaskolans 19.00 
matsal ons 

NÖBBELÖV 2919 
Hubet'..us- 19.00 
gården, IDr 

ÖSTRA TORN 2/10 
T unaslcolans 19.00 
aula, sön 

Snabba svar 
på lördag 
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17/10 
19.30 

18/10 
19.00 

19/10 
18.30 

2()(10 
18.30 

23/10 
18.30 

24'10 
19.00 

2&10 
19.00 

27/10 
19.00 

30J10 
19.00 

Lunds Närradio sänder tele
fonväkteri på lördag k19-15. 
Du kan ringa på tel 12 24 04 
och fråga representanter för 
alla partier vad som helst 
inför valet. 

synnerligen kostsam. Stångby 
t ex hade knappt tre besökare i 
snitt, vilket kan jämföras med 
centrum som hade 129. 

I stället för att kapitulera för 
videon bordekommunen i an
slutning till skolorna satsa på 
att inreda små välutrustade 
bio- och teaterlokaler i kom
mundelarna, vilka kunde bli 
hemvist för god teater och 
film. På dagtid kunde skola, 
bibliotek, fritid och barnom
sorg bedriva programverksam
het i lokalerna. 

Och givetvis ska inte Bio 16 
läggas ner! Men om ingen pro
testerar kan hotet bli verkligt i 
och med nästa år. Höstens 
program är ändå räddat. 
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14'11 3M 2712 314 1f.i 
19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 

15111 31ft 2812 414 2f.i 
19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

16111 1/2 1.0 5I( 3.5 
18.30 18.30 18.30 1&.30 18.30 

17f11 . 212 2.G 614 -4.5 
18.30 18.30 18.3C 18.30 18.30 

20i11 512 513 9.1( 715 
18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 

21n1 612 00 1014 815 
19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

23/11 812 00 1214 1M 
19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

24111 912 00 1314 11f.i 
19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

27n1 12.12 12/3 1614 14f.i 
19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

Mobiltelefoner 
Dessutom kommer Närradion 
att ha en ledning från 
Mårtenstorget och en mobil
telefon i de östra kom
mundelarna samt en cykel
buren telefon som rör sig på 
torgen runt om i stan. 

På 99,1 MHz på lördag 
mellan kl 9 och 15. 

Kommunen inför 
individuella löner 
De centrala partema på arbets
marknaden har kommit över
ens om individuell och diffe
rentierad lönesättning inom 
bl a S.ACO/SR-K:s och KTK:s 
avtalsområden. I Lund har 
varje facknämnd uppmanats 
att anta sin egen lönepolicy. 
Det finns alltså utrymme för 
tolkningstvister. 
Ett exempel är biblioteks
nämnden där s, vpk och fp 
krävt bordläggning av ett 
framlagt förslag till löne
policy. Enligt detta ska befatt
ningshavarens prestationer 
kunna åpberopas vid lönesätt
ningen. Det kan låta före
nuftigt, men med lite fantasi 
kan man lätt föreställa sig vad 
som kommer att hända när ar
betskamrater inom en tämligen 
svårmätbar servicesektor som 
biblioteket är, ska börja tävla 
om arbetsledningens gunst för 
att kunna erhålla högre lön. 
Sammanträden och samtal, för 
att inte tala om intriger och 
skvaller, kommer att ta mycket 
tid från marktjänsten . 

S och vpk har enats om en 
motskrivelse. När den gamla 
skrivelsen betonar att "Löne
systemet skall bidra till en ef
fektiv verksamhet", skriver 
oppositionen: 

"Lönesystemet skall vara 
utformat så, att det på bästa 
sätt gynnar ett gott arbetskli
mat och ett uppfyllande av de 
bibliotekspolitiska målen. Bib
lioteksnämnden anser inte att 
en individuell lönesättning är 
ett nödvändigt medel för att nå 
dessa mål. Tvärtom kan en 
strikt individuell lönesättning 
få negativa konsekvenser för 
möjligheterna till samarbete, 
prövande av nya arbetsformer 
etc. Det saknas också tillförlit
liga instrument för att väga oli
ka medarbetares insatser mot 
varandra." 

Enligt oppositionen ska 
även i fortsättningen befatt
ningsbeskrivningen ligga till 
grund för löneförhandlingar, 
medan enligt den föreslagna 
nya modellen arbetsledarefis 
åsikter om den anställdes pres
tationsförmåga kommer att bli 
av avgörande betydelse. 

Frågan är nu om fp, som var 
med om bordläggningen, kom
mer att ansluta sig till s och 
vpk:s yrkande. Åsiktsmässigt 
tycks man ligga varandra nära, 
men blockdisciplinen kommer 

Frln det 
kommunala 

Mot vim.ie~ 
Det är lätt att cykellusten 
tryter när regnet står som 
spön i backen. Då är det tur 
för oss icke bilburna ung
domar att kollektivtrafiken 
fi1fns (tänk vilken fröjd om 
den hade varit miljövänlig!). 

Så var vi, ett par glada full
mäktigekandidater, på väg till 
ett · av våra första kompolm ö
ten. Som nybörjare hänger 
man inte alltid med i sväng
arna riktigt, särskilt när det 
gäller miljövård som diskute
ras i kemiska termer och 
gränsvärden. "Gamlingarna" 
verkar i alla fall måna om att 
vi ska trivas och förklarar så 
gott de kan. 

När vi inte jobbar, läser 
eller sitter på möten ger vi 
oss ibland ut på långprome
nader. Tyvärr upptäcker man 
då att det är väldigt ont om 
orörd mark och natur i Lund 
där man kan ströva fritt. Ett 
sätt att bevara den Wla natur 
som faktiskt finns är att skyd
da den genom att inrätta 
kommunala naturreservat. 
Om detta handlar en ny mo
tion från vpk Lund där vi krä
ver att Höjeådalen och Nöb
belövs mosse görs till sådana. 
Bäst att passa på innan även 
dessa områden ockuperas av 
golfspelare ... 

När högervindarna i början 
av 80-talet blåste allt starkare 
tyckte vi att det var dags att 
göra något och gick med i 
KU. Att nu ge sig in i kom
munalpolitiken känns som en 
naturlig fortsättning. Det är 
dessutom extra roligt att folk 
nu har börjat diskutera stora, 
viktiga frågor som t ex miljö , 
bostäder och social trygghet 
istället för Bildts sifferexercis 
och marginalskattesänkningar 
för de rika. 

Kristina Zitko 
Louise Akerman 

kanske att kräva sitt savets
offer. 

Hur facken kommer att stäl
la sig till sist är oklart. Varken 
DIK eller SKTF är bundet av 
administrationens förslag, 
även om man varit med och 
haft synpunkter på det. De är 
tydligen inte heller meningen 
att förslaget ska MBL-för
handlas. Ibland personalen rå
der en viss oro inför framti
den. 

FH 
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Vpk- ännu 
mer miljöparti 
För två veckor sedan 
redogjorde vi för miljö
initiativ i Lunds kommun och 
konstaterade att Vpk kommit 
med 14 miljömotioner mot 
Miljöpartiets 12 under den 
gångna valperioden. 

Vi tyckte det kunde vara 
värt ett påpekande. I synnerhet 
som väljarna tycks tro att 
Miljöpartiet är det enda parti 
som tar miljöfrågorna på 
allvar. 

Tog åt sig 
Miljöpartiet i Lund tog 
uppenbarligen illa vid sig och 
lämnade in ytterligare någon 
miljömotion för att i förra 
veckan kunna konstatera att 
NU var de bäst. 

Ack 
Säg den glädje som varar. Nu 
har Vpk Lund lämnat in 
ytterligare tre (!) miljömoti
oner och därmed s a s dragit 
plösen över MP i miljö
vänlighetstävlingen. 

Men inte bara Lund 
Till yttermera visso har 
Svenska Narturskyddsföre
ningen i dagarna distribuerat 
en folder till hushällen där 
man granskat riksdagspar
tiemas ställningstagande i 15 
specifika miljöfrågor under 
den senaste mandatperioden. 

SNF delar ut följande betyg: 
Bra, Svagt och Undermåligt. 

Litterär entreprenör 
Dagens blomma går till för
fattaren Jean Bolinder som 
utkommit med romanen 
"Glimtar av himmel och sol". 
Själva boken är visserligen 
inget vidare, om man får tro 
sydsvenskans vederhäftiga 
recensent Merete Mazzarella. 
Men vad betyder en taskig 
recension när författaren själv 
får presentera boken och sin 
egen frodiga person på fem 
spalter i ett stort och okri
tiskt reportage inne 
tidningen! 

Det är inte första gången 
som den litteräre entre
prenören Bolinder ger exem
pel på ett gott handiag med 
medierna, vill vi minnas. 

Initiativ 
nr 82-85 

pressläggningsögon blieket 
når oss information om inte 
mindre än fyra nya vpk-ini
tiativ i landstinget. 

Inger Johansson har läst 
om hur S:t Görans barnsjuk
hus i Stockholm har äridrat 
operationsrutinerna och blivit 
effektivare. Är det något för 
M-landstinget? 

Helena Svantesson lyfter 
fram primärvårdspersonalens 
synpunkter på sitt jobb: det 
finns nästan ingen tid till det 
viktiga förebyggande arbetet. 
Blir det bättre? 

Helena har också väckt två 
interpellationer tillsammans 
med Ulla Hansson. En hand
lar om de växande köerna 
inom · reumakirurgin i Lund. 
Den andra tar upp krisen på 
medicinkliniken i Lund, efter
lyser åtgärder och vill ha be
sked om tidsplanen. 

Karin Blom 
Uardavägen D:85 
223 71 Lund 

Fotbollsnotis 
Rapporteringen från Vpk IF:s 
insatser i korpens div Il har 
inte precis duggat tätt i år. 
Det beror kanske till en del 
på att fotbollslaget under vår
säsongen bara lyckades skrapa 
Lop 4 poäng. Man såg fram
för sig möjligheten av två 
hemska rubriker i slutet av 
september: VPK IF NER
FLYTTAT- VPK UNDER 4 
PROCENT. 

Men under hösten har de 
gamla mästarna vaknat tillliv, 
även besegrat topplagen och 
faktiskt bara förlorat en enda 
match. Det finns verkligen an
ledning att vara förvånad över 
den vitalitet som präglar Vpk 
IF just nu. 

Kafeer som inte 
Serien "Frukost för gentle
t;nän" gör ett tillfälligt uppe
hml i detta nummer. Det är i 
valrörelsens hektiska slut
skede svårt att upprätthålla 
den relaxade attityd som 
projektet kräver. 

Vi kan dock passa på att 
besvara några kommentarer 
till serien. Nej, vi tänker inte 
recensera universitetsbibliote
kets servering (dit man kan 
låna ner norska dagstidning
ar!), för UB l ligger utanför 
den medeltida vall som vi har 
definierat som avgränsning. 
Vi tänker inte besöka 
"kulturkafeerna" Ariman, 
Balzac eller Kulturen eftersom 
de normalt inte är öppna under 
den aktuelle gentlemannens 
frukosttimme, dvs mellan tio 
och elva. Samma invändning 
drabbar stadsbiblioteket. 

Ändå återstår det en rad 
kafeer eller kafeliknande 
serve-ringar, och serien 
återkommer som sagt. 

Gr 

Granskningen visar att Vpk är 
det klart bästa av nuvarande 
riksdagspartier. SNF har 
också ställt 16 frågor om 
vallöften. Där är också 
Miljöpartiet och KDS med. 
"Rätt svar" är ja. MP svarar ja 
på alla sexton. Vpk svarar ja 
på 13 och avstår på 3 frågor 
där man har alternativa 
förslag. 

Moderatema och socialde
mokraterna är sämst. Men det 
är ju ingen nyhet. 

Hyresgästföreningen varnar i central annonskampanj för följder
na av den borgerliga bostadspolitiken. Vid lundaavdelningens ut
frågning av de politiska partierna den 8 september bekräftades 
farhågorn_a vad g~ller fp och m. Det bestyrktes också att v pk är 
det partz som for den mest hyresgästvänliga politiken . Göte 
Bergström ritade. 

POSTTIDNING 

Värt att se 
På Fotogalleriet, Bredgatan 
20, kan man fram till 25/9 se 
en liten fin fotoutställning av 
Lars Persson. Det rör sig om 
svart-vita Lundabilder, tagna 
av en .melankolisk flanör, som 
gärna vistas ute på kvällstid. 
Litterära citat ackompanjerar 
de konkreta, men samtidigt 
lätt mystiska bilderna. 

Lars Persson är till yrket 
barnomsorgsassistent på 
KDN-Norr, där han ibland 
kan ha något tankspritt över 
sig under sammanträdena. 
Galleriet är öppet lördag kl 11-
14, söndag kl 13-15. 

Tant Fina 

PALE5TIN5KA KULTURFÖR
ENINGEN. Lö 24.9 kl 11 .30 de
monstration frlln Ciamenstorget 
med anledning av det palestinska 
upprorets tionde månad samt till 
minnet av massakrerna i 5abra 
och 5hatila och mordet på Folke 
Bernadotte. 
DAMORKE5TERN. Lö 17 .9 sam
ling Kapellsalen kl 1 O. Uppvärm
n i ng för appellmöte på Fälads
torget kl 11-12. Tala re: Kitten, 
Lena L, Krist ina Z. Repertoar: 
51, 01, H1, 55, E2 , 5 4, A1. Ingen 
rep sö 1 8.9 . 
BLA50 RKE5TERN. Fre 16.9 
extra gårdsspel, samling vid Ulri
kadals pizzeria kl 17 .45 . 5täll 
uppl Lö 17 .9k111-13appellspel 
på Mårtenstorget och Botu lfsplat
sen. Alla viktiga! Ingen rep sö 
1 8.9 . Informat ion om kulturnat
ten 24.9 kommer i utskick. 

Nya och gamla k ompo l har möte 
må 19.9 kl 19.30 på vpk-l o kalen. 
Bl a beredning av kommunstyrel 
se" och planering av budgetarbe
tet . 

Detta nummer gjordes av Finn 
Hagber g och Gunna r 5andin . 

K o ntaktredaktör för nästa num
mer Finn Hagberg, tel 129098. 
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