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Vad händer med 
kommundelsnämnderna? 
Striden kring kommundelsnämnd Veberöds ordförandepost. 
har aktualiserat frågan om hur den nya majoriteten ska han
tera KDN-reforrnen , som om den genomförs fullt ut, 
kommer att betyda stora förändringar i Lunds politiska liv. 
Miljöpartiet har genom Andre de Richelieu uttalat att det 
tänker arbeta i den riktningen. Förmodligen är även vpk 
och s beredda att satsa på en total kommundelsnämnds
reform. 

Men tänker man invänta 
den nuvarande experiment
periodens utgång eller vill 
man att det skall gå fortare? 
Ska en utvärdering först äga 
rum eller menar den nya 
majoriteten att tillräcklig 
kunskap redan finns? 

Hur som helst tycks 
problem återstå, som t ex 
den viktiga frågan om det 
lokala valresultatet ska få 
avgöra nämndens samman
sättning. Socialdemokrater
na är det enda partiet som 
motsätter sig. Hur löser man 
den knuten? 

Ett delproblem av det 
hela är vpk:s representation 
i Veberöd. Tidigare har vpk 
lämnat sin plats tom, efter
som man menat att röstun
derlaget varit för litet,men 
ett medlemsmöte har beslu
tat att en nämndrepresen
tant ska kunna tillsättas 
enligt de principer som 
gäller. En viss tveksamhet 
tycks råda i denna fråga. 
En första utvärdering 

Under alla omständig
heter måste någon sorts ut
värdering göras av vad som 
hänt sedan KDN Norr och 
KDN Veberöd etablerades. 
En gissning av vad man då 
kommer fram till är följande 
(gäller i första hand KDN 
Norr): vi har fått lokala poli
tiicer som känner sitt områ
de och som lärt känna poli
tikens alla områden. Anställ
da inom kommunen har 
möts över förvaltningsgrän
serna och lärt känna varan
dras problem: särskilt gäller 
detta för verksamhetsansva
riga. Ett administrativt cent
rum har uppståt dit de bo
ende och arbetande kan 
vända sig. Makten har blivit 
synlig. Några högre tjänste
män har utlokaliserats. 

Kommundelen har fått en 
lokal tidning och centrala 
utställningsfönster där man 
bl a kan ställa ut planrit
ningar vid nybyggnation och 
möjligen kan den också bli 
en bostadsförmedling. 
Minusposter 

Men det finns också 
problem. Det har kostat mer 
än väntat. Bl a beroende på 
att de gamla centrala för
valtningarna inte kunnat 
skära ner i samma utsträck
ning som decentraliseringen 
motiverat, emedan . det rört 
sig om ett experiment. 
Verksamhetsansvariga tyc
ker att de inte fått kom
pensation för merarbetet 
(samordningssammanträden, 
utökat personal- och bud
getansvar). De lokala politi
kerna måste offra mycket 
tid för att sätta sig in i alla 
frågor. SamtidigL måste de 
också specialisera sig för att 
i arbetsgrupper kunna er
sätta de centrala facknämn
dernas kompetens. Risken 
är därför ganska stor att po
litikerna slits ut och att om
sättningen blir för snabb. 

Men summan av det hela 
blir ändå positiv. Kanske det 
dock är klokt att utöka anta
let KDN succesivt och in
skränka dem till att omfatta 
de "mjuka" nämnderna, 
samt i första hand ta 
områden som har en egen 
identitet, exempelvis de 
gamla grannkommunerna. 

Finn H. 

S sviker Polhem 
ger till Spyken i stället 
När Polhemsskolan nu änt
ligen ska byggas ut är det 
stor risk att det inte blir så 
som elever och personalen 
vill. I många år har . elever 
och personal kämpat för att 
få en samlingssal, ett till
räckligt stort bibliotek, 
grupprum och bättre loka
ler för olika ämnesinstitu
tioner t ex kemi. Lokalerna 
är mycket nerslitna och sko
lan har aldrig byggts färdig. 
Socialdemokraterna och vpk 
har i många år stött kraven 
från Polhemsskolan. På 
senare tid har även miljöpar
tiet anslutit sig. 

Bantad utbyggnad 
Nu sviker emellertid sossar
na oc}l mp gör som s. S 
ändrade sig· redan före valet 
- även om det då inte 
framgick särskilt tydligt. 
Det är fortfarande lite lud
digt vad s vill men en sak 
är i alla fall säker: en så stor 
utbyggnad som personalen 
har kämpat för ingår inte i 
s-planerna för de närmaste 
åren. Det framgick vid 
kommunstyrelsens behand
ling av budgeten i förra 
veckan. Vpk föreslog att 
man skulle anslå 3 5 milj kr 
som ett totalbelopp att an
vändas för Polhemsskolans 

Vad händer med 
Bolmenvattnet? 

Gurk- och tomatodlarna i 
Landskrona har slagit larm. 
Skörden har förstörts av 
Bolmenvattnet, tror man. 
Själva vattnet i Bolmen lär 
det inte vara något fel på, 
men mycket kan hända i 
ledningarna fram till desti
nationsorten. 

Ifrån Västtyskland med
delas det att spädbarn dött 
av den koppar som finns i 
ordinärt vattenledningsvat· 
ten. Västtyskarnas drick& 
vatten liknar vårt eget. 

utbyggnad, varav 8 milj får 
användas nästa år. Det ville 
inte socialdemokraterna gå 
med på. Deras förslag är 8 
milj nästa år och 9 milj 
1990 till samlingssal och 
bibliotek. Grupprum och 
bättre ämnesinstitutioner 
får vänta till efter planperio
den dvs det dröjer minst 
fem år inmm det blir aktu
ellt . Sannolikt blir de aldrig 
byggda om de inte plane
ras in från början i den nya 
byggnaden. 

Dags för aktioner 
Däremot vill socialdemo
kraterna ge pengar till om
byggnad av Spyken. Det är 
de gamla byggnaderna som 
ska byggas om och som be
räknas bli 8 milj dyrare än 
budgeterat. 

Det är hög tid för Pol
liems personal och elever att 
försöka få socialdemokra
terna att ändra sig innan 
budgeten spikas i slutet av 
november. 

Pavlovskt eko 
Fyra takter 
som vi vant oss höra 
och jämna mellanrum 
som häftar vid. 

Någonstans på Jaktstigen 
i det tidiga kvällsmörkert 
väcker Hemglass 
slumrande 

konsumentimpulser. 

I den redan frusna 
gräsmattan 

blinkar maskrossolar 
i en kort sommarreflex. 

Karl Witting 



~nse.ru., . 
Bojkotta Shelll 
De senaste två åren har den Syd 
afrikanska regimen dödat 
hundratals barn och ungdo
mar. Aparheid lever vidare 
trots kraftiga protester från 
omvärlden. Varför? För de 
multinationella företagen är 
Apartheid dröm-systemet. En 
investering i Sydafrika ger 
dubbelt så mycket vinst. Där
för fortsätter de förse Sydafri
ka med allt det landet inte kan 
framställa på egen hand. Om 
eller när de lämnar Sydafrika 
är Apartheid historia. 

Att få olja från utlandet är 
oerhört viktigt för Sydafrika 
(800Jo av oljebehovet måste im
porteras). Tänk dig ett indust
rialiserat land utan olja ... Och 
Schell, det bolag som är näst 
störst inom oljebranc;hen, leve
rerar mer olja till Sydafrika än 
något annat bolag. Den dag då 
Shells vinst minskar p g a "en
gagemanget" i det som någon 
lär ha kallat "det värsta sedan 
nazismen", drar man sig ur. Vi 
kan alla bidra till detta genom 
att bojkotta Shells bensin
mackar . 

Visst, Shells vinst, och där
med situationen i Sydafrika 
påverkas inte mycket av att du 
ensam bojkottar Shell. Men vi 
är många som bojkottar Shell. 
Bara här i Sverige är vi en mil
jon nu. Också i USA, Storbri
tannien, Holland och ytterliga
re 11 länder nobbar många 
Shell. Men det är bråttom. I 
Sydafrika trappas konflikten 
upp. Apartheid-systemet är en 
tidsinställd bomb. 

Totalt totalförsvar 
Vpk är på väg att bli för
svarsvänligt. Partiet vill ha 
både djupförsvar och ett 
starkt gränsförsvar samt all
män värnplikt. De tider är 
förbi när vpk krävde isole
rad svensk nedrustning, sägs 
det. 

Men viU man ha allt detta 
krävs det snarare upprust
ning, för problemet brukar 
ju vara att välja mellan ett 
teknologiskt dyrt skalför
svar med få men välutbil
dade krigare eller en latent 
stor arme som kan försvara 
alla delar av landet. Vpk 
tycks vilja ha "det hele", 
om man ska tro ryktena 
från huvudstaden. 

Livet går vidare, liksom lun
dapolitiken. Ja, den senare 
blomstrar rent av. Nya tider 
stundar och det är ett liv 
och ett kiv utan motstycke . 

Uppsluppet 
I Vpk Lund råder sedan 

valdagen en utbredd eufori 
- vpk:are känns numera 
igen på ett stort, lite fånigt, 
leende. Det är faktiskt för
ståeligt. En politisk genera
tion som sedan början av 
70-talet oavbrutet bråkat, 
opponerat, demonstrerat, 
reserverat sig etc finner 
plötsligt att man nu har fått 
makt, inflytande, möjlighet 
att uträtta saker, men som 
en känd analytiker uttryck
te det vid Vpk Lunds med
lemsmöte "En sådan förlust 
till och vi har segrat". 

Konstruktivt 
Men en dag måste väl eu

forin sjunka undan och all
varet ta vid. Mitt allmäna in
tryck är att det nog ska gå 
bra. Det finns gott om erfa
ret folk, och vad som är vik
tigast, det finns en allmän 
stämning av konstruktivitet, 
här ska verkligen uträttas 
någonting. Det är likadant 
hos socialdemokraterna, 
rapporteras det, med en ny 
pvlitikergeneration vid mak
Len. Det blir ett tungt lass 
för Claes Göran Jönsson, 
förstås. 

Lyckligt rollbyte 
Vad gäller den viktiga 

op_,ositionsrollen fåster jag i 
första hand mina förhopp
nigar till Lars Bergvall (c). 
Han verkade aldrig riktigt 
lycklig i majoritetsrollen, 
det var som om han inte 
riktigt ·kunde utveckla alla 
sina karaktärsdrag. Han har i 
varje fall öppnat starkt 
genom att sätta dit Miljöpar
tiet för kommundelssam
mansättningen i Veberöd, 
och ännu starkare genom 
beslutet i sociiilnämnden att 
driva småbarnsskolan to the 
bitter end. Socialförvalt
ningen ska nu tvingas att låt
sas som om allt fortsätter 
som borgarna . hade tänkt 
sig. Det kallar jag demonstr
tionspolitik och friska tag 
och jag tillönskar honom en 
lång och lycklig tid som 
oppositionspolitiker. 
Föga trovärdigt 

Det finns en annan fråga 
som är aktuell nu i social
nämnden - den gäller om 
det är tilltalande att ordfö
rande- och viceordförande
posterna tillsätts av två per
soner som själva jobbar 
inom socialnämndens områ
de, närmare bestämt barn
omsorgen. 

Jag håller med om att det 
är tveksamt. Bibliotekarier 
bör inte sitta i biblioteks
nämnden och hälsovårdsin
spektörer inte i miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. Ett 
visst mått av distans och 
fackmässig obundenhet är 
en klar tillgång i nämndar-. 
bete, det är min erfarenhet. 
Det är ju som representan
ter för folk i allmänhet man 
ska sitta där, det ska ju vara 
lekmannanämnder. Men när 
nu borgarna agerar så brister 
de faktiskt i trovärdighet, 
där är ju närmast en förbätt
ring på gång. Hans Håkan
son och Lars Bergvall, bägge 
socialtjänstemän har ju 
suttit länge som ordförande 
1 socialnämnd, resp social 
distriktsnämnd. Vad som 
stöter borgarna är nog sna
rare att en simpel barnskö
tare resp. förskollärare ska 
hamna i ledande positioner. 

Höj skatten! 
Men den viktigaste frågan 

nu är faktiskt att det kom
mande treåriga experimen
tet får en god ekonomisk 
bas. Det behöver den det är 

Vpk säljer ut 
Redan när Vpk-Lund beslöt 
sig för att lansera Grand som 
säljobjekt för att få lite balans 
på kommunens budget fanns 
det röster som påminde om att 
det här var egentligen borgerlig 
politik, men majoriteten tyck
te ändå att det var bättre att 
pengarna flöt in till angelägen 
social verksamhet än att kom
munen la ut dyra skattekronor 
på att renovera en lyxkkrog. 

På samma sätt, fast i större 
omfattning, resonerar nu Kurt 
Sjöström i Malmö. Han vill 
sälja hus och tomter 50-100 
miljoner och desutom sälja ut 
Malmös intressen i Bolmen. 

mycket i Lund som inte 
ba~a är fantasilöst och dåligt 
skott utan faktiskt också 
underfinansierat. Inom soci
alsektorn sitter en typisk 
handläggare med 80 löpande 
ärenden när folk på andra 
håll har 40-50 och resulta
tet blir ibland därefter. Sko
lorna är nerslitna och har 
föråldrat materiel, det finns 
avgifter på kommunala mu
sikskolor och skolmåltider. 
Det krävs helt enkelt mer 
pengar, och visst, en del går 
att omdisponera. Men det 
räcker inte. Lund skulle må 
väl av en höjning av kommu
nalskatten, ju förr dess bätt
re och själv tycker jag att en 
femtioöring skulle vara 
lagom. Inte vill väl de sam
verkande partierna sitta och 
administrera en sönderfal
lande ekonomi? Och kanske 
kan det vara ett handtag till 
Feldt också med lite köp
kraftsindragning. Sen skulle 
man kanske kunna sänka 
skatten med tio öre , om tre 
år förslagsvis. 

Lucifer 

Pengarna ska sedan läggas på 
att bygga förskolor och sjuk
hem och rusta upp skolorna. 
Och inte nog med det, han vill 
höja kommunalskatten med 
1:25! 

I Lund finns det också ideer 
inom Vpk om att sälja fastig
heter och tomter för angelägna 
ändamål, även en skattehöj
ning ter sig mer och mer plau
sibel. Långsamt sker således en 
förändring mot en mer realis
tisk syn på budgetarbete, men 
det sker inte smärtfritt. Många 
små orddueller kommer att 
höras på interna möten. 

Mjau 



l<ollel<tivhus växer fram 
Ni som passerar Klostergården 
via Sunnanväg kanske undrar 
vad det är för ett hus som lig
ger mitt i det nya bo
stadsområdet i kv Regnbågen 
som nu succesivt färdigställs. 
Huset i mitten skiljer sig lite 
från övriga hus. Det mest på
tagliga vid första ögonkastet, 
förutom avvikande form, är 
den något ovanliga ljuslila fär
gen på trävirket. Det är det 
första kommunalt byggda kol
lektivhuset i Lund. Det är 
också det första nyproducera
de kollektivhuset i Skåne. 

Vi är nitton hushåll som ska 
flytta in i huset. Egentligen är 
vi idag bara sexton eftersom 
tre lägenheter saknar hyresgäs
ter. Inte p g a brist på intresse
·rade utan därför att några 
hoppat av i sluttampen Men de 
allra flesta av oss har varit med 
länge; vi- har deltagit i plant!
ringsprocessen i flera år. Vi 
har tyckt till om bärbuskar och 
magnolia på gården, om det 
gemensamma köket, om käl
larutrymmen och rumsstan
dard, om färger, avtal, med
lemskrav etc. Bygget har förse
nats och vi är lite otåliga vid 
det här laget. Den l februari 
ska huset vara klart för inflytt
ning. 

Mer än 30 kollektivhus 
Egentligen är det en osannolik 
skapelse. Liksom på andra håll 
i landet har kollektivhuset pla
nerats och byggts när dröm
men om den egna lyckan och 
''klara-dig-själv'' -fi losofin 
stått i zenit. Men huset får nog 
.ses som ett resultat av 70-talets 
vänstervåg. De sista åren har 
kollektivhustanken kunnat re
aliseras runt om i landet, fast 
·utan större åthävor. Före 1980 
fanns faktiskt bara ett enda 
större kollektivhus i landet 

(Hässelby familjehotell som 
byggdes på 50-talet). 1988 
finns över 30 kollektivhus, 
flertalet i stockholmsområdet. 

Till skillnad från Slottet, 
Lunds första kollektivhus, 
som är en bostadsförening, hyr 
vi lägenheterna. Vi använder 
den nya upplåtelseformen ko
operativ hyresrätt. Enskild hy
resgäst hyr av kollektivhusfö
reningen, som i sin tur hyr av 
LKF. Föreningen, d v s hyres
gästerna, svarar för städning, 
skötsel av utemiljö, underhåll 
och förvaltning enligt särskilt 
avtal med LKF. 

Bastu, hobbyrum m m 
Förutom lägenheterna, som är 
ungefär tio procent mindre än 
motsvarande i annan nypro
duktion, finns.i huset en stor 
matsal, kollektivkök, lekrum, 
rökrum, dagrum, fotolab, 
gäst-och extrarum (som vi av
ser att hyra ut t ex till studen
ter - vår ekonomi behöver 
tillskottet). I källaren finns 
bl a motionsrum, bastu, hob
byrum, övernattningsrum, cy
kelförråd och övriga förråd, 
tvättstuga m m. En påtaglig 
tillgång blir också utemiljön: 
förutom närheten till grönom
rådet i S:t Larsparken och Hö
jeådalen får vi en fin gård med 

lusthus och uteplats, bärbu
skar och fruktträd. 

Att bo kollektivt innebär, 
om man läser utvärdering från 
andra kollektivhus (t ex stac
ken i Göteborg), att man vin
ner en hel del tid från gängse 
hushållsbestyr. Vi tänker äta 
tillsammans tre-fyra kvällar 
under veckan. Matlag och 
andra arbetsgrupper svarar för 
våra gemensamma åtaganden. 
Å andra sidan, visar rapporter
na, går det åt mer tid för mö
ten och gemensamma träffar. 
Men det valet tycker jag är 
lätt. För boende i kollektivhus 
finns många vinster: hjälp vid 
praktiska bekymmer (ex barn
tillsyn), rik social samvaro, 
materiella resurser kan samut
nyttjas m m. 

Till sist ett litet bekymmer. 
Namnfrågan. Efter många och 
långa diskussioner beslöt vi att 
kalla huset för Källan. Nu har 
ett litet kollektiv på Arkivga
tan grymtat. Det namnet har 
de redan. Har månne läsarna 
av VB ett bra förslag? 

Bengt Hall 

(T ex KLOSTERKÄLLAN, 
sprunget ur kombinationen 
Klostergården och Käl/an!S) 

Sätts Anm) 

Från det 
kommunala 

Ett olycksvarslande nej 
Det är högst beklagligt att den 
gamla politiska majoriteten in
te ens ville gå med på en utred
ning av möjligheten att införa 
30 kilometers fartgräns i in
nerstan, när man vet att en 
minskning av medelhastighe
ten med 10 km/tim minskar 
antalet olyckor med 25 pro
cent, skadade med 40 och an
talet dödade med 50 procent. 

Dessa siffor gäller kanske 
inte fullt ut vid lägre hastighe
ter men pekar ändå på ett död
ligt viktigt sammanhang · som 
de borgerliga partierna blun
dar för. Riskerna för olyckor i 
Lunds innerstad har ökat de 
sista åren genom det stadslivets 
renässans som vi kunnat be
vittna: Antalet bostäder i in
nerstad har ökat och därige
nom också antalet barn som 
rör sig i trafiken, kommersen 
på lördagar har intensifierats 
sedan gågatorna kommit till. 
Nya konditorier drar till sig be
sökare o s v. 

Tyvärr innebär också beslu
tet att dra ner på saltningen 
vintertid att olycksriskerna 
ökar, men det är det värt. 
Dock måste man finna ett sätt 
att kompensera denna riskhöj
ning, och vad hade varit mer 
naturligt än att gå på en gene
rell sänkning av fartgränserna. 

För övrigt borde Lund ligga 
i startgroparna när det gäller 
att införa automatiska fart
kontroller med både fasta och 
flyttbara anordningar. Som 
det nu är räknar man med att 
över hälften av bilisterna över
skrider fartgränserna och att 
risken att bli fast är ungefär en 
gång på 13 år. 

FH 

l<ornn1una f a pengar t i H kornmun ist i sk k u !tur 
Den tysk-österrikiske ton
sättaren Hanns Eisler blir 
föremål för en betydande 
lokal uppmärksamhet den 
2 5-26 november. I ett ge
mensammt arrangemang av 
flera universitetsinstitutio
ner, studiefrämjandet och 
Lunds Kommunistiska Blås
orkester, samt med kommu
nalt ekonomiskt kulturstöd, 
kommer kammarmusikern, 
agitpropteoretikern, film
skaparen, livsnjutaren mm 
Eisler att presenteras på 
skilda sätt. 

Bakgrunden är naturligt
vis att Eisler är otillbörligt 
lite känd här i landet. Bätt
re är det i flertalet kultur
länder, t ex Danmark. Däri
från kommer Eislerspecialis-

ten Svend Fanger och leder att agera på sin favoritarena, älskare av mat och dryck. 
ett seminarium. Det handlar dvs Lunds gator och torg. Engagerade amatörer, 
om det som väl är Eislers Det blir politisk musik av universitetet som resurs, 
mest bestående insats: hans Eisler men även annan kommunalt bistån - tre 
teorier och praktik när det musik i Eislers anda - och element bland många andra 
gäller ·politisk musik. naturligtvis även politik. På i den lokala kulturpolitik 

Men Eisler var också eftermiddagen är det så dags som förhoppningsvis vitali-
"vanlig" tonsättare som bl a för filmmusikteoretikern seras genom det politiska 
skrev en hel del kammar- och - praktikern Eisler, med maktskiftet. 
musik. Han var inte för inte filmvisning och med föreläs-
Arnold Schönbergs favorit- ning av Ann-Kristio Wallen-
lärjunge före den politiskt gren. 
betingade brytningen mellan På lördagkvällen avslutas 
dem. På fredagkvällen den aktionen med ytterligare 
2 5 blir det en kammarmu- Bislermusik av blåsare och 
sikkonsert med bl a Ars sångare, bl a ur det samman-
Nova från Malmö. Även ma- hang som han blivit mest 
terial ur Eislers rika vokala känd för, nämligen de pjä-
produktion kommer att pre- ser som han gjorde i sam-
senteras. arbete med Bertolt Brecht. 

På lördag förmiddag den Men vi blir även påminda 
26 kommer Blåsorkestern om att Eisler var en stor 
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Här ska byggas dagis 

Vad gör 
kommuneko log? 
Lunds kommunekologs 
verksamhet kommenteras 
väldigt sparsamt i den po
litiska debatten i Lund. 

Jag upplever detta som 
lite alarmerande då jag har 
svårt att tro att en kommun
ekolog som arbetar aktivt 
med naturvårdsfrågor skulle 
vara så okontroversiell att 
han inte märks. Det har 
sagts mig att kommuneko
logens placering på park
förvaltningen har låst upp 
honom i en massa rutinä
renden som inte för natur
vårdsarbetet framåt. · Om 
detta är sant anser jag att 
detta är en fråga som Lunds 
nya politiska majoritet 
borde titta närmare på. Det 
är ju egendomligt att place
ra en ekolog på parkför
valtnmgen. En park är ju 
inte ekologisk och inte ens 
avsedd att vara det. Inom 
hälsoskyddsförvaltningen 
finns det en miljöskyddsav
delning. Finns det inte 
anledning att tro att kom
munekologen skulle · få stör
r~ möjligheter att arbeta 
med angelägna frågor ur na
turskyddssynpunkt om han 
placerades där? Det skulle 
vara intressant med en 
kommentar från politiskt 
ansvariga och kanske också 
från kommunekologen själv. 

Owe Svensson 

Nu planeras en snabb ut
b y 6 gnad av barnomsorgen. 
Margareta Dovsjö, blivande 
s-ordförande i socialnämn
Jen, har redan satt igång. 
För varje bostadsområde 
finns nu uträknat hur många 
daghemsplatser som saknas 
och förslag på var man ska 
bygga nya barnstugor. 

De mest eftersatta områ
dena är ö Torn, Gunnesbo, 
Väster och Nöbbelöv. Där 
står över 50 barn i kö på 
vardera stället. På ö Torn 
planeras ett nytt dagis vid 
4H-gården. På Gunnesbo 
finns ledig mark i nlfrheten 
liv Gunnesbogården. Nöbbe
lövsbarnen kan få ett dagis 
på den tomma tomtytan 
bakom höghuset och kios
ken. För västers behov 
byggs ett dagis i den första 
etappen av Värpingeutbygg
naden. 
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Även i de andra stadsde
larna och byarna i öster 
planeras fler dagisplatser. Li
nerobarnen kan få ett nytt 
dagis vid ·fritidsgården och 
för barnen på söder plane
ras ett nybygge vid Vegasko
lan. På Klostergården tar 
man ev i anspråk lokaler 
som nu används för den 
öppna förskolan, som i stäl
Jet får nya lokaler i det kol
lektivhus som byggs just nu. 

Ingenting av dettta är 
klart. Planerna är ännu 
mycket preliminära. Men 
en sak är säker. Med fort
satt borgerligt styre hade 
allting gått mycket lång
sammare. De borgerliga 
politikerna, som i despera
tion strax före valet klub
bade igenom 300 nya dag
hemsplatser har ännu inte 
lyft ett finger för att för
verkliga dem. 
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l<rubban tjänar miljonen 
Ibland får man ett intryck att 
Sverige inom idrottens område 
skulle vara de glada amatörer
nas land, men i själva verket 
förekommer här grov handel 
med även mycket unga idrotts
utövare. Ta till exempel Mar
tinDahlin, som på kort tid bli
vit sportsidornas utviknings
pojke. Han såldes av "Krub
ban" till Malmö FF på det vill
koret att om han blir proffs, så 
ska 200Jo av övergångssumman 
tillfalla Lundaklubben. Enligt 
SDS är Martin redan värd cir
ka fem miljoner på spelarbör
sen. Det är ganska märkvär-

digt att en klubb över huvud 
taget 'ska kunna sälja en män
niska. Frågan är om man inte 
här kan tala om en mild form 
av slaveri. 

De väldiga penningsummor 
som är i svang skulle aldrig 
kunna uppstå om inte mass
media ställde upp och bevaka
de penningstinna sporter. Det 
mest upprörande exemplet i 
dagarna är TV:s satsning på 
miljöhotet golf. I ytterst långa 
program får man följa hur 
lönnfeta golfspelare slår till 
bollar som kameran inte kan 
följa i luft~n . Därefter får man 

skåda ett antal puttar som mis
sar hålet. Enda poängen tycks 
vara att stora prissummor vän
tar segraren. 

Sportred. 

Fredagen den 28 oktober 
gästar den amerikanske för
i.attaren Joseph Heller Lund 
och Mejeriet. 
Heller kommer att presen
t era sin nyutkomna roman 
"Se bilden". 
För läsarna är han annars 
mest känd för "Moment 
22" från 1961. 
Evenemanget är i Mejeriets 
konsertsal och går av stapeln 
kl 18 

POSTTIDNING 

tNS~GET l 
ZIMBABWEFEST 

med 
AFRIKANSK 

MUSIK och MAT 

Lördag den 5 nov kl 20 
Folkets Hus, Lund 
Entre! och mat (exkl dryck) 
50:-

Biljetter kan köpas på 
ABF:s exp (Folket Hus 3:e 
vån) tom 3 nov. 
Arrangörer är ABF :s Zim
babwecirklar i Lund, som 
sedan drygt ett år tillbaka 
studerar Afrika i allmänhet 
och Zimbabwe i synnerhet 
med siktet inställt på att 
under våren 1990 resa till 
Zimbabwe. 

VP K l F Träning lärd 29 okt kl 
15-17. Lerbäcksskolan. 
DAMORKESTERN Rep sänd 
30 okt kl 17.30. Palaestra. OBS 
~ oka den 3 dec för heldagsrep 
plus fest. 
BLASORKESTERN Lärd 29/10 
avfärd Lund C kl 10.32 till 
Tryckfrihetsspelning i Malmö. 
Sänd 30/1 O kl 18.45 rep i 
K apelisa len. 

Kom pol sammanträder mllnd 
31 okt kl 19.30 . 
Diskussion om Lunds utbygg
nad. 

Detta VB gjordes av Lars Borg
ström samt Finn Hagberg. 

tfl 
Kontaktredaktör för nästa VB 

är Gunnar Sandin 13 58 99. 
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