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Fredagen den 14 oktober 

KorntnUt1e11s el(Ot1orni körd i botten: 
S-V pk-Mp satsar ändå 
Den nya lundamajoriteten 
satsar på daghem och fritids
hem och på bättre service 
för gamla och handikappa
de. Det kan man utläsa av 
den budget som Claes Göran 
Jönsson (s) presenterade i 
förra veckan. Det är ingen 
renodlad sossebudget han la 
fram utan i stället i stora 
stycken en förteckning över 
de krav som man redan nu 
kan se att s, vpk och mp 
kommer att rösta igenom i 
fullmäktige i november. 

Barnomsorgen får 2.5 mil
joner kr utöver borgarnas 
budget. De pengarna skall 
användas till att bygga fler 
daghem, avbryta försöket 
med småbarnsskola och till 
förbättringar på befintliga 
daghem. De pedagogiska 
måltiderna återinförs och 
man bygger fler fritidshem. 
Gamla och handikappade 
har de senaste åren drabbats 
hårt av borgarnas nerskär
ningspolitik. Nu återställs en 

stor del av servicen till tidga
re nivå. Det gäller avgifter 
för fotvård, färdtjänst, 
trygghetstelefon. ledsagar
service och boendeservice. 
Utbetalning av bostadstil
lägg å tergår till tidigare reg
ler. 

Bussarna bort 
Den största satsningen ligger 
således på det so~ia!a områ
det men även an:-.-1t finns 
med t ex bibliotekets arbets
platsutlåning, barnteater, 
konsumentsekreterartjäns
ten, utbyggnad av Polhems
skolan, pengar till naturvård 
och fler tjänster till miljö
skydd. Dessutom skall SJ
bussaran bort från kv Galten 
vid Vårfruskolan och inner
stadsbarnens skolvägar ska 
göras säkrare. 

Oenighet i majoriteten 
Den nya majoriteten är gi
vetvis inte överens i all
ting - den består ju av tre 
självständiga partier. Social-

demokraterna snälar framför 
allt inom skolans område. 
Vpk och troligen också mp 
vill ha bättre underhåll av 
skolbyggnader och skolgår
dar, mer pengar till lärome
del, lägerskola, elevråd, skol
teater, konserter och sats
ning på en kommunal bild
skola enligt samma modell 
som den kommunala musik
skolan. Socialdemokraterna 
å sin sida vill nog ha mer 
pengar till gator och vägar 
för att förbättra för bilister
na - något som vpk och mp 
motsätter sig. Däremot är 
vpk överens med s om att 
höja bostadsbidraget för 
pensionärer, medan mp 
tycker tt det är för dyrt 
och att pengarn i stället ska 
användas för ännu mer 
miljösatsningar. 

Vpk utestängt 
De borgerliga makthavarna 
har kört kommunens eko
nomi i botten. Det är fram
förallt investeringarna som 

Har dv 91ömt. 
mig (laes Göral?. ___ _ 

släpar efter. Mänga skolor 
behöver rustas upp och 
några behöver byggas ut. 
Många ålderdomshem är 
nerslitna och har orimligt 
låg standard. Nya daghem 
och fritidshem behövs. Fri
tidsförvaltningen, som länge 
velat bygga en ny idrotts
hall funderar nu också på en 
ny ishall. Även Högevalls
badet behöver byggas ut. 

För att få ordning på 
kommunens ekonomi och få 
råd till nödvändiga investe
ringar vill socialdemokrater
na höja skatten nästa år. 
Men det går inte vpk eller 
mp med på. Både vpk och 
mp, som hittills varit ute
stängda från kommunens 
budgetarbete, har i valrörel
sen lovat att inte höja skat
ten nästa år. 

Nedskärning på Norr avvärjs 
Om borgarna suttit kvar vid 
makten skulle försämringar
na fortsatt. I år har de bor
gerliga kommunalråden 
framförallt gett sig på kom
mundelsnämnden på Norra 
Fäladen. Genom att inte an
slå de pengar som en enig 
nämnd har begärt försökte 
de borgerliga makthavarna 
slå undan benen för försöks
verksamheten med utökad 
kommunal demokrati. 

I ankommande 
En orolig blick 

forts sid 3 

längs Bangatans trottoar 
fredag, kvart i sex. 

Var är han nu 
med pengarna? 
Han lovade ju! 

Vi kan tycka 
att det inte angår oss. 
Men systemets baksida 

är för alla 
en gång på. snedden. 

Karl Witting 



~~Uppgörelsen rned s och mp 
~n.s Q. r;;., 

Förhandlingarna
ännu bara l:iörjan 

De senaste veckornas för
handlingar mellan partierna 
i "den nya majoriteten" har 
hittills resulterat i en l:lpp
görelse av teknisk natur (se 
annan plats i detta VB) om 
vilka ordförandeposter och 
vice-poster SAP, VPK och 
Mp ska tillsätta i kommu
nala styrelser och nämnder. 
De tre partiernas medlems
möten har varit ense med 
sina förhadlare och gett dem 
.klartecken för uppgörelsen. 

Men innehållet i politi
ken har ännu inte disku
terats, annat än i de frågor 
där den nya majoriteten 
uppenbart redan är överens. 
Det gäller sådant som ut
byggd barnsomsorg, men nej 
till småbarnsskola, förbätt
rad stadsmiljö och billigare 
service till äldre . 

Dessutom finns frågor 
där partierna bör kunna 
närma sig varandra, där enig
heten bland socialdemokra
terna kanske inte är så stor, 
och där vpk bör ha en god 
möjlighet att bryta betong
politiken. Det kan gälla ut
byggnad av en del större 
vägar, där ledande socialde
mokrater inser hotet mot 
miljön. Det kan gälla en del 
av bostadsutbyggnaden. 
Varför vill t ex socialdemo
kraterna bygga småhus på 
den bästa åkerjorden vid 
Värpinge? Kanske. finns det 
andra områden de hellre 
skulle bygga på? 

De närmaste veckornas 
fortsatta diskussioner får ut
visa vad en politisk uppgö
relse kan komma att inne
hålla. Här finns att ge och 
ta. 

Hot avbröt aktion 
Bojkottaktionen mot Shell 
med dess sydafrikaengagemang 
fortsätter. I måndags hade ett 
par aktivister placerat sej utan
för Shellstationen vid Malmö
vägen. Ut kom ett par musku
lösa mekaniker och förklarade i 
otvetydiga ordalag, att packade 
demonstranterna inte ihop 
bums så kunde de förväntas bli 
prydligt paketerade i sin ban
deroll . 

I första häpenheten fann de 
för gott att avbryta aktionen. 
De, och andra, tänker emeller
tid återvända. På sin sida har de 
nämligen inte bara moralen 
utan även vederbörligt polis
tillstånd. 

Medlemsmöten är inte alltid 
välbesökta, men förra tors
dagen då Vpk:s medlemmar 
skulle diskutera den prelimi
nära uppgörelsen med s och 
mp, kom det ovanligt många. 
Alla var nöjda med vad för
handlarna hade uppnått i det 
stora hela, men det fanns en 
majoritet för att ändå Vpk 
skulle försöka få åtminstone 
en vice ordförande i miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. Några 
röster höjdes för att Vpk skul
le ta initiativ till en politisk 
plattform för den nya majori
teten. Dock blev det mötets 
mening att samverkan i första 
hand var av valteknisk natur. 
De tre patierna behåller alltså 
sin handlingsfrihet. (Det vore 
intressant om de borgerliga 
partierna också valde hand
lingsfrihetens linje), 

Dagen efter medlemsmötet 
gick våra förhandlare Kajsa 
och David till nya partiöver
läggningar: Det blev ingen vice 
ordförande i miljö- och hälso
skyddsnämnden, men som 
plåster på såret fick Vpk ord
förandeskapet i Sociala di
striksnämnden på Söder. Sam
manlagt blev det fem ord
föranden och fyra viceordfö
randen i styrelser och nämn
der. 

Nomineringar 
Vad som ska hända om mp el
ler Vpk inte hittar lämpliga 
kandidater till posterna är väl 
inte helt klart, men för Vpk 
verkar det inte bli alltför be
kymmersamt. "Naturliga" 
kandidater som verkar ha sagt 
ja finns i de flesta nämnder. 
När det gäller ordföranden 

ÖVERENSKOMMELSE 
mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och V pk i Lund 

Vid partiöverläggningar har socialdemokraterna, miljöpartiet och 
Vpk j . Lund kommit överens om följande . ÖVeresnkommelsen är 
preliminär och gäller under förutsättning att respektive partis beslu
tande organ fastställer den. 
l, Partierna är överens om teknisk valsamverkan vid val av leda

möter och suppleanter i styrelser och nämnder. Fördelningen 
gäller även för konnnunala bolagsstyrelser med undantag för 
Lunds Kraftvärmeverks AB och Fastighets AB Dalby Centrum 
där (s) tillsätter samtliga majoritetsplatser. Detsamma gäller för 
taxeringsnämnden med 5 ledamöter, där således (s) tillsätter 3 

2. 

3. 

4. 

5. 

ledamöter. 
Nämnder med 5 ledamöter 

7 
9 
11 
13 
15 

2 s 
2 s 
3 s 
4 s 
s s 
6 s 

21 nämndemän från l januari 1989 

l mp 
l mp 
l mp 
l mp 
l mp 
l mp 

eller vpk 
l vpk 
l vpk 
l vpk 
l vpk 
l vpk 

8 s l mp 2 vpk 
Sv kommunförbundets länsavdelning tilllänsmöte 
där 21 ombud väljes: 7 s 2 mp 2 vpk 
där1 2 ombud väljes: 4 s l mp l vpk 
59 medborgarvittnen 20 s 7 m p 4 vpk 
Alla nämnder och styrelser ska ha lika många suppleanter som 
ordinarie ledamöter och fördelas på samma sätt som i p. l. 
Alla partier skall ha närvaro- och yttranderätt i arbetsutskott 
o dyl. 
Kommunstyrelsens AU skall ha 7 ledamöter fördeiade så: 
2 s l mp l vpk samt 3 borgerliga ledamöter. 
Socialdemokraterna utser 3 kommunalråd med rotelansvar. 

kan nämnas Ulla Henriksson 
(Renhållning), Göran Fries 
(Fritid), Rabert Berg (Kultur
stöd) och Kersti Larsson (soc 
distr S). Bland viceordföran
den kan man tänka sig Tho
mas Schlyter (Byggnads), Tar
cisio Bommarco (KDN-Norr), 
Sven-Bertil Persson (Social) . 

Egentligen är alla poster 
oklara eftersom inte ens nomi
neringsproceduren är genom
förd. För att få en någorlunda 
jämn könsfördelning kommer 
kanske det beslutande mötet 
vidta en eller annan drastisk 
åtgärd. Vi får väl se. 

Red. 

Man drur1k11ar 
• 
1 papper 
Datorerna skulle ge ett pappers
fritt samhälle, sas det. Men i 
verkligheten blev det bara ett än 
större pappersslöseri. Orsaken 
härtill är de behändiga skrivare 
som kopplas till datorerna och de 
snabba kopieringsapparater som 
finns på alla kontor . 

Det kan tyckas bra att man på 
så sätt, lätt kan sprida informa
tion inom exempelvis kommunala 
förvaltningar, men risken är att 
det uppstår en övermättnad och 
att texterna inte blir lästa. Man 
kan undra om Lunds fritids
politiker i styrelser och nämnder 
orkar plöja igenom alla pappers
buntar som skickas ut? 

Här framför mig har jag senas
te utskicket från gatu- och trafik-

RIKSDAGSHÖRNAN 
Flög verkligen Rolf L Nitson 

nämnden inför månadens möte. till riksdagen, som vi påstod i 
Det är en pappersbinge som är ca förra numret? Nej, han ändrade 
4 cm hög. Vitt, blekt papper är sina planer och tog det miljö
det. Pnsten har tagit 44 kr för vänliga tåget. Heder åt honom, 
att bära ut en omgång. självkritik av VB! 

Visst är det uttryck för tjänste- F ö har han installerat sej i 
männens ambition at ge heltäc- riksdagshuset berättar han, i en 
kande information kring varje socialdemokratisk korridor -
dagordningspunk t, men frågan ä1' vpks egen rymmer inte alla 
alltså om inte resultatet motver· ledamöterna efter valframgång
kar sitt syfte. Kanske kunde bu· en. Därifrån ska han bevaka de 
ten sovras och en del klara anvis- radikala sydsvenska i!ltresse
ningar ges, var man kan finna ic." na. Han är .vpks ende _n~dags
ke utskickat bakgrundsmaterial. · ledarnot. söd~r om hnJe från 

U d alla Omständigheter bor Norrköpmg till Göt~rg, har 
n er han konstaterat. 

de man använda oblekt papper. Han tar gärna emot informa-
F tioner, synpunkter och kritik 

på telefon 08-7864705 (adress 
Riksdagshuset, 100 12 Stock
holm). 



Kära Veckobladet, 
I förra numret efterfrAgas hur 
jag tänkt klä mig till semi~a
riet "Humanisterna - en till
gång för näringslivc:t". ~ag 
hade tänkt dra på m1g mma 
snyggaste jeans och en lagom 
ingången tweedkavaj, för att 
försöka utstråla en viss bohe
misk lärdom. Försiktig som 
jag är övervägde jag dock även 
att ta p! en slips, men fann min 
tomteröda variant väl provoce
rande. Till att lycka fick jag i 
en av lärdomsstadens yuppifie
rade herrekiperingar (eller heter 
det herrboutiquer?) syn på en 
skär dito i rAsiden till det facila 
priset av 97 kronor - en lämp
lig kompromiss. Sälunda skru
dad i vad Tom Wolfe brukar 
kalla "radical chic" hade jag 
tänkt mig att äntra talarstolen 
på Börshuset för att göra re
klam för humanister. 

Nu är mina problem över, 
för seminariet blev inställt. 
Näringslivet visade sig inte sA 
där överdrivet intresserat av att 
diskutera humanistemas arbets
löshetsfrågor, och jag går mi
ste om en god lunch (med kaffe 
och kaka). 

Den härligt töntiga bilden, 
som kunde avnjutas i förra 
veckans blad, fick jag dess
värre aldrig vara med om att ar
rangera. Jag hoppas innerligt 
att den inte är representativ för 
universitetets syn på huma
nisterna. 

Däremot gladdes jag över 
bildanalysen. Den är en bril
jant semiotisk prestation, som 
till och med kan göra en etno
log grön av avund. (Vägar man 
kalla den Grrr-andios?) Möj
ligen skulle jag vilja foga till 
några detaljer. De tv! bilderna 
ansluter sig till en klassisk 
bildgenre enligt principen före 
och efter omvändelsen, en gen
re som klätt väggarna i både 
kapell och nykterhetsloger och 
vars grundläggande tema är "ur 
mörkret in i ljuset". (Observera 
även färdriktningen, från vän
ster mot höger.) Men notera att 
de reformerade och omskolade 
humanisterna bevarat en viss 
slarvig elegans. Den löst knut
na sidenscarfven, den intellek
tuellt svarta f.gen på dräkten 
markerar att v1 här fortfarande 
deltar i den distinktionernas 
kamp som ska skilja bild
ningsborgerskap från börsbor
gerskap. 

Men så till VBs andra fråga. 
FAr man delta i sådana här 
oblyga försök att kasta arbets
lösa humanister i armarna på 
vArt dynamiska näringsliv? L~t 
oss börja i basen. Det kan JU 
alltid finnas materiella frestel
ser, som ett föreläsningsarvo-

Frukost för get1tlemän: 
alftid fönsterbord 
Först miste vi kanske 
upprepa vAra egenformu
lerade förutsättningar. 
En frukost ska alltsA 
Intas nån gAng före elva, 
bestAende av kaffe, ost
smörgås och wienerbröd. 
Smärre justeringar l pro
grammet kan tiiiAtas, 
men kafedörren miste 
befinna sej l Lunds 
stadskärna, sAdan den 
avgränsades redan pA me
deltiden. 

N Av äl. Klockan 9.18 står 
gentlemannen beredd på platt
form 2. Från söder glider det 
fram en kafedörr, insatt i tåg 30 
mot Stockholm. Han stiger in i 
B4-vagnens bakre dörr och 
fortsätter snabbt in i restau
rangvagnen med dess självser
vering. Det är knappast någon 
kö så här tidigt på resan; kan
ske si tter han vid fönsterbordet 
med sin bricka redan när nr 30 
rullar ut med fjärrtågets lugna 
rörelser. 

Fräsch och fin är vagnen. 
Vår man tittar omväxlande ut 
över grannspåren, omväxlande 
p! rubrikerna i tidningen som 
han köpte tillsammans med 
frukosten under det att tåget 
accelererar uppför tiopromil
leslutninge!l. Kaffet är alldeles 

nybryggt, wienerbrödet llr ny
bakat (eller möjligen nytinat) 
med en fm balans mellan sött 
och fett, smörgAsen som äts 
därefter (av tandhygieniska 
skäl, osten rensar bort socker
rester från molarerna) är ny
bredd och har en frikostig ost
skiva, av lagom styrka så här 
till frukost, på det råghaltiga 
brödet. 

Å ven om · man äter utan 
brådska brukar man ha tuggat 
färdigt i utförsbacken förbi HA
stad. Då går man fram till 
kassan och fyller p! en påtAr. 
Man passerar gränsen till nord
ostmoränen och märker ste
narna som börjar dyka upp i 
fälten, man skymtar fasaden på 
Eliinge slott, häller i sej den 
sista slurken och räknar sam
man. 37 kronor kostade fru
kosten, och därtill kom tidning 
och s! biljettkostnad förstås. 
Men äventyrskänslan och hori
sontupplevelsen som man har 
haft är värda mycket! 

Kl 9.51 stiger gentleman
nen av tåget från Eslöv och 
befinner sej Ater (fortfarande?) i 
stadskärnan. W enn jemand eine 
Reise tut ... 

Gr 

=C:? 

de, extraherat ur den syd
skånska företagsamhetens mer
värdesproduktion, men närig
het räcker knappast som be
vekelsegrund. Raskt vidare upp 
till överbyggnaden och de 
ideologiska övervägandena. 
Här får var och en rådbråka sitt 
eget samvete och eventuella 
beröringsångest, men arbets
lösheten är stor och segdragen 
bland Lundahumanistema trots 
allt tal om högkonjunktur. For
merna som universitetets högst 
välkomna kampanj för huma
nisternas arbetsmarknad ska 
bedrivas i kan förvisso disku
teras. Måste man hyra börs
huset för att få näringslivet att 
lysna, måste man stryka för
domar om förlästa och världs
frånvända humanister medhårs? 

Jag hade sett fram emot att 
diskutera den fyrkantiga fanta
silöshet som fAr näringslivet 

att tro att man bara kan anställa 
de slätkammade produkter som 
strömmar genom ekonomiut
bildningen. Nu fAr jag vänta på 
ett annat tillfålle, men gärna i 
mindre pompösa former, trots 
att jag investerat i en ny slips. 

Med vänlig hälsning 
Orvar Löfgren 

forts från sid l 

Borgz.rnas budgetför-
slag visar ocl:så att en del av 
de borgerliga vallöftena bara 
var luft. De satsningar som 
var aviserade inom natur
vård, och miljö är nu bort
prutade. T ex avvecklingen 
av bussterminalen i kv Gal
ten, som enligt borgarna nu 
efter valet kan vänta ytter
ligare ett år. Tack vare den 
nya majorit~ten kommer nu 
trafikmiljön i innerstan änt
ligen att bli bättre. 

Näsans dag 

"Nasala utskottet, som 
beretts tillfälle att yttra sig 
över förslaget om Näsans 
Dag i Lund, får härmed 
meddela att det avstår från 
a t t yttra sig." 

Man kan möjligen tycka 
att det här remissyttrandet 
är roligt: Men man ska nog 
ha ett egendomligt sinne för 
humor för att tycka att det 
är så roligt att man kan 
vänta flera månader på det. 

Det har socialdemokra
terna fått göra. I våras bord
lade borgarna deras förslag 
om Näsans Dag i Lund för 
att studentkårens nasala ut
skott skulle fä yttra sig. I 
tisdags kom svaret. 

Socialdemokraterna hade 
inte svårt att hålla sig för 
skratt. 

Under tiden har kom
munfullmäktige bifallit 
vpk:s motion om bilfri för
söksvecka och den nya 
majoriteten kommer säkert 
att bifalla sap-förslaget 
också - det kan bli en trev
lig inledning till försöks
veckan. Det har alltså inte 
skett någon större skada. 

Men nog ska det bli 
skönt att få en något mindre 
studentikos inledning. 

Torghandel på Norr 

I sept 1986 motionerade 
vpk om torghandel på 
Fäladstorget. Torghandel 
kom igång någon gång under 
1987. 

I oktober 1988 behand
lade kommunstyrelsen mo
tionen. Fastighetsnämnden 
hade behandlat den långt 
tidigare och då själv beslu
tat om en försöksverksam
het . 

När fastighetsnämnden 
diskuterade motionstextens 
krav på· att torghandelsstad
gan skulle omarbetas hade 
ledamöterna fått andra 
ideer om ändringar och man 
hade tänkt lämna ett färdigt 
förslag till omarbetning i 
samband · med svaret på mo
tionnen. Sedan hade man 
glömt bort själva motions
texten. 
Man har goda ideer om för
ändringar. Man vill t ex ha 
bort bilarna från torgstån
den på Mårtenstorget och 
göra det möjligt att sälja 
rökt fisk från torgstånd. Det 
är alltså inte ond vilja som 
ligger bakom alla försenin
gar av oppositionens förslag. 
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Publikhall behövs nog 
Ett resultat av DNM (Den nya 
majoriteten) är att EOS-hallen 
i kvarteret RAbykungen och 
ATL:s projekterade publikan
läggning pA Smölyckan skjuts 
pA framtiden. Socialdemo
kraterna skriver i sin budget
förklaring "Investeringar för 
idrott miste prioriteras sA att 
det först och främst finns 
undervisningslokaler för sko
lans behov". 
Det kommer säkert både Vpk 
och mp att instämma i, men 
samtidigt är det ett faktym att 
Lund, med sitt centrala läge i 
norra Europa, skulle kunna 
locka till sig stora turneringar, 
om här byggdes en redig sport
hall. Om därtill en scen ingick i 
anläggningen kunde stora kul
turevenemang äga rum på stäl
let. 

Om miljöproblemen ska 
kunna lösas måste människors 
konsumtion i större utsträck
ning än nu inriktas på kultur 
och idrott, som ju i ringa mån 
bidrar med föroreningar. En 
lösning av publikhallsfrågan 
vore alltså en fjäder i hatten 
för DNM. 

slut för i år 

Kommunen bör ansvara 
Men att avvisa A TL och EOS 
som byggherrar kan nog vara 
klokt. De projekt som dessa 
föreningar skissat på verkar 
inte helt reålistiska. Indirekt 
blir det ändå kommunen som 
får stå för kalaset. Visst kan 
kommunen spara en del perso
nalutgifter genom att förenin
garna står som arbetsgivare, 
men å andra sidan får andra 
föreningar och enskilda betala 
högre hyror. 

Vad bör då göras? Kanske 
är det ändå bäst att återgå till 
den gamla iden att bygga en 
hall på parkeringsplatsen vid 
Högevallsbadet, och då med 
stora omklädningsrum som 
även kan utnyttjas av badet. 
Ett mindre antal parkerings
platser kan ordnas mellan 
anlägningen och fotbollspla
nerna. 

Centralt 
rekreationsområde 
På sikt bör Högevall få en 50-
metersbassäng och en läktare. 
Den gamla handbollshallen 
ska givetvis vara kvar. Tittar 

Om vi bortser från El Sandberg kåren vann med 5-3. Synd att det 
var lagen mycket jämna i korpens är så lite bränder i Lund, en ut
div 2. Hade Vpk förlorat mot le- ryckning mitt under matchen 
darlaget Team Krutor i sista om- kunde kanske fått Brandkåren att 
gången skulle det ha lett till ned- komma ur rytm ... 
flyttning, men Vpk vann med 1-0. 
I stället fick Karlstorp bita i det 
sura äpplet och Vpk hamnade i 
mitten. 
Div2B 
Bilrna IF 18 11 4 3 4f>-34 26 
Team Krutarna 18 11 2 5 57-25 24 
Herrl<lubben 18 10 2 6 51-37 22 
Lasarettet 2 18 7 6 5 61-53 20 
SoartJani<en 16 8 2 8 4~35 18 
VP'< <u 18 7 4 7 44-43 18 
BTJ 18 7 3 B 49-46 17 
Folk å Rock 18 B 1 g 3D-37 17 
Kanstorp .18 6 4 B 45--43 16 
El Sandberg 18 o 2 16 13-87 2 

I oldboyscupen gick V pk IF till fi
nal mot Brandkåren. Det blev en 
mycket spännande match. Efter 
första halvlek ledde Brankåren 
med 3-0, men Vpk hämtade nya 
krafter och kvitterade till 3-3. I 
slutsekunden höll Vpk på att sät
ta dit det fjärde och avgörande 
målet, men ödet vill annorlunda. 
Det blev förlängning och Brand-

Intellektuellt 
Det finns anledning att på
minna om vpk IF :s motions
lopp på julaftons morgon 
(Vilhelm Ekelundloppet) 
och påskaftons morgon 
(Eric Hermelinloppet). 
Varför det? Jo på lördag 
den 15 oktober föreläser 
Carl-Göran Ekerwald om 
just dessa författare på lit
teraturvetenskapliga institu
tionen, Helgonabacken 12. 

man nu på kartan, eller annu 
bättre, vandrar omkring i ge
ografin kan man konstatera att 
Lund har ett rekreationsom
råde som sträcker sig från 
stadsparken (bad, hall, två fot
bollsplaner, ev publikhall) 
över till Klostergården (stadi
on, ishall, träningsplaner, 
korpfotbollsplaner) ner till 
Höje å. 

Om Höjeådalgången reno
veras och grusvägar anlades 
utmed ån bortom Värpinge 
och S:t Lars skulle här bli ut
märkta sträckor för motionä
rer, som kanske klätt om i den 
nya publikhallens utmärkta 
omklädningsrum. Efteråt bas
tu och bad, förstås. 

En fördel med publikhall 
vid stadsparken är närheten till 
den nya terminalen, Lunds 
framtida kommunikations
centrum för kollektivtrafik. 
Det är gångavstånd, men id
rottstrunkar är tunga, därför 
skulle man med fantasins hjälp 
kunna tänka sig en sorts tåg
taxi som kunde rulla från sta
tion till sport(kultur )anlägg
ningarna vid HögevalL 

Mjau 

Sten 50 

Fredagen den 14 oktober 
fyller vår är(r)ade medarbe
tare Sten Henriksson 50 år 
(se för övrigt under Anslaget 
VB nr 29). Vi lyckönskar 
honom på födelsedagen och 
passar samtidigt på att påta
la några av hans talanger: 
han är dödsfena på data, en 
smått genial krönikör, klätt
rar skickligt i linor, besitter 
talets gåva och Sveriges 
buckligaste tenorhorn, ... 

Familjered. 

POSTTIDNING 

Kandidatjakt 
Men det är inte bara vpk 

som jagar kandidater, inom och 
utanför medlemslistan. Det har 
kommit rapporter som besan
nar vpks förmodan i förra 
numret om att mp har svArt att 
hitta folk till alla nyvunna 
uppdrag, däribland de prestige
laddade ordförandeuppdragen i 
miljönämndema. Mp och vpk 
har också kommit överens om 
att gemensamt ta hand om en 
plats i de tre kommunala bo
lagsstyrelserna även om detta 
inte är så brätt - de har sina 
stämmor först i april. Nu har 
miljöpartiet gått ut med en 
enkllt till medlemmar och sym
patisörer och hoppas på för
slag den vägen. 

Mps problem förstärks san
nolikt av att partiet gör an
språk på så mänga landstings
poster, fler än i det bud som 
man först gick ut med. Iaktta
gare konstaterar att mp i lands
tinget inte verkar lästa av allt
för mänga principer utan ser 
till de materiella fördelarna. 

DAMORKESTERN Repetition 
lördag den 15 kl 13 pA Palaestra. 
Avfärd till Ängelholm 14. Re
petition söndag 16 kl 17 .30, 
Palaestra . 
VPK l F Lördagsträning pA Ler
bäcksskolan kl 15-17. 
RUMÄNIEN En Rumänienkom
mittEl skall bildas l Lund. Ett 
första möta hAlls den 14 okt kl 
19 pli stadsbibliotekets studie
cirkelrum 4. 

Kom pol har möte mAnda
gen den 17 oktober kl 19.30 pli 
VPK-Iokalen . Diskussion om 
budget och om E nergivarkens 
taxor. 

Detta VB gjordes av Lars Borg
ström och Finn Hagberg. 

KONTAKTREDAKTÖR för 
nästa VB är Gunnar Sandin 
13 58 99. 
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