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Fredagen den 11 november 

Carpinggår 
till Crafoord 
Nu har skolledningen på Pol
hemskolan tröttnat på politi
kernas ständiga uppskov med 
att anslå medel till skolans 
nödvändiga utbyggnad. Dess 
rektor Curt Carping har vänt 
sej till Crafoordska stiftelsen 
med en ansökan på sju miljo
ner kronor. 

Pengarna ska användas till 
den s k byggnad 8 som ska in
nehålla bibliotek, samlingsut
rymmen och vissa undervis
ningslokaler. 

- 1ag måste på något sätt 
få skolan färdigbyggd, säger 
rektor Carping; Kommunens 
skolchef Rolf Rosen är infor
merad om åtgärden och hade 
inga invändningar. Vad stif
telsen säger vet man förstås 
inte än. 

- Det är ynkligt att en av 
kommunens gymnasieskolor 
ska behöva gå till en privat 
stiftelse för att få pengar till 
en nödvändig utbyggnad, sä-

styrelseledamot 

ger Kajsa Theander (vpk). 
Hon förstår emellertid rektor 
Carping. Polhemskolan har i 
många år fått stå efter för 
andra skolor och missnöjet 
har varit stort bland personal, 
elever och föräldrar. Nu finns 
det visserligen enighet om en 
del investeringar, men social
demokraterna är i sitt budget
förslag inte villiga att anslå 
pengar till den s k länken, dvs 
byggnad 8. I stället har Spy
ken fått ytterligare medel ef
tersom man hade räknat fel 
på kostnaderna för sin om
byggnad. 

Vpk har länge krävt att 
nödvändiga medel ska anslås 
till Polhemskolan. I det nu 
aktuella budgetförslaget vill 
man, förutom den etapp som 
alla partierna är ense om, 
öronmärka pengar för fort
satt utbyggnad de närmaste 
åren. 

i bostadsrättförening avgår 
i protest mot diskriminering 
Lars Bengtsson, styrel
seledamot i brf Ting
vallen på Norra Fäladen 
har avsagt sig sina för
troendeuppdrag som pro
test mot att styrelsen 
vägrat en familj med
lemskap därför att de ä r 
zigenare. 
I sitt brev till styrelsen moti
verar Lars Bengtsson sin a v
gäng med orden: "Jag finner 
styrelsens beslut att vägra en 
iigensk familj medlemskap i 
föreningen fördomsfullt, okun
nigt och hjärtlöst. Ni har bi
dragit till att en redan tidigare 
hdrt segregerad bostadsmarknad 
blivit ytterligare segregerad. 
Jag kan omöjligt arbeta för en 
förening som bygger murar mot 
en omvärld, där öppenhet och 

generositet bort råda." 
I en gemensam reservation 

utvecklar Lars Bengtsson och 
ledamoten Elisabeth Iregren 
sina synpunkter på beslutet, 
som de anser vara fattat p å 
grundval av ofullständig infor
mation om den jugoslaviska 
zigenarfamilj som köpt e n 
lägenhet i området. 

Enligt Elisabeth Iregren är 
det ingen tvexan om att famil
jen utsatts för diskriminering . 
Den har funnits anmärkningar 
mot dem, men de är två år 
gamla och MKB har inga 
klagomål mot familjen nu
mera.De vill flytta till Lund för 
att komma bort från grannska
pet och få en mindre lägenhet. 
En av de vuxna i familjen har 
f.ö. arbetat med Malmös 
zigenarprojekt, som bl a går ut 

V pk i skolstyrelsen 
Vpks valberedning kommer, 
enligt vad VB erfar, att till 
ledamot av skolstyrelsen före
slå Gunnar Stensson. I 
kommunalpolitiska samman
hang är Gunnar Stensson rätt 
ny men han har en bred 
politisk erfarenhet, främst 
från antiimperialisiskt och 
solidaritetsarbete men också 
som medlem av vpk Lunds 
och skånedistriktets styrelse. 
Han arbetar själv inom skolan 
som högstadielärare, men i 
Malmö. Kombinationen med 
yrkeserfarenhet från andra 
kommuner är inte ovanlig i 
Lunds facknämnder. 

Tidigare representerades 
vpk i skolstyrelsen av Rolf L 
Nilson, numera riksdagsleda
mot. Han "kunde tänka sej" 
att sitta kvar om det var svårt 
att hitta en ny villig kandidat, 
men den saken har alltså 
lösts . 

Suppleant i skolstyrelsen 
blir sannolikt Sten Henriks
son, som tidigare ·haft andra 
nämnduppdrag men lär vara 
intresserad av att pröva något 
nytt. 

på att öka förståelsen bland 
svenskarna för zigenare ! 

Familjen har nu begärt över
prövning av beslutet i Hyres
nämnden. Jag avvaktar med 
mitt beslut att lämna styrelsen 
säger Elisabeth Iregren till VB. 
Om Hyresnämnden begär om
prövning av styrelsens beslut 
är det snarare de som fattat det 
felaktiga beslutet som borde 
avgå anser hon. 

VB påminner om demonstra
tionen 30 nov. för solidaritet 
mellan svenskar och irwan
drare. Samling 17.30 på Cle
menstorget. Lunds Kom
munistiska Blåsorkester spe
lar! 

VB-förtydligande I 
I förra numret uppgav vi att 
sponsorn Shell inte hade 
någon monter inne p å 
veteranbilmässan i Malmö. 
Det hade de emellertid, även 
om det inte omedelbart fram
gick av programmet. 

VB-förtydligande II 
I förra veckans kommunal
politiska krönika talades om 
den tomma lägenhet "vid "Folk 
å Rock" som retar bostadslösa 
ungdomar. Fast det hade varit 
mer korrekt att skriva "ovan
för väskaffären" eller så, 
eftersom lägenheten 1igger i 
grannhuset och på andra sidan 
Kungsgatan. Folk å Rock lig
ger ju i kommunens hus som 
bl a ska bli teater, när Rune 
Linder vill. 

VB-förtydligande III 
Blåsorkesterns slutövning in
för Eislerspelningarna den 
25-26.11 är på söndag, inte 
lördag, den 20.11, i Spex
arens gillestuga. Det kan f ö 
vara ett bra tillfälle att ta eller 
återknyta kontakt med orkes
tern. 

"Förr hette det DEMENTI när 
en tidning korrigerade e n 
felaktig~et. Sen blev det 
KLARLAGGANDE. Nuförtiden 
använder man det diskreta or
det FÖRTYDUGANDE." 
DN-kåsören Red Top omkring 

1973, citerat ur minnet. 

Forssell spelar 
Eisler 
Tonsättaren J onas Forssell, 
uppmärksammad genom debut
operan "Hästen och gossen", 
besöker Lund den 25-26 no
vember. Han ska delta i det 
Eislerseminarium som arrange
ras av bl a Lunds Kommuni
stiska Blåsorkester. Det är i 
stor utsträckning hans arran
gemang av Eislerrnelodier som 
orkestern brukar spela och 
även kommer att framföra lör
dagen den 26. Jonas Forssell 
kommer att medverka som so
list. 



30 november i Lund 
är dagen då några, mestadels 
äldre herrar, i 3D-november
föreningen, brukar offentligen 
uttrycka sin beundran för Karl 
XII genom ett fackeltåg. Före
ningen är om konservativ dock 
inte rasistisk men har på sena
re år infiltrerats av ungdomar 
med klart rasistiska åsikter, 
som de också gett uttryck för 
under de spektakulära fackel
tågen. 

Kommunistisk Ungdom, 
Vpks ungdomsförbund har rea
gerat mot detta genom att ini
tiera motdemonstrationer. Så 
blir det inte i år. I stället 
arrangeras en stor antirasistisk 
demonstration tillsammans med 
andra politiska och antirasis
tiska organisationer. Initiativ
tagare till motmarschen är den 
nystartade lokalgruppen a v 
Förbundet Stoppa Rasismen. 

Vpk Lund anser att detta ·· 
ett bra initiativ som p ar tie 
helhjärtat stöder och uppmana 
alla antirasister oavsett parti
sympatier att ställa upp på. 

Under valrörelsens slutskede 
hölls en gemensam partipoli
tisk manifestation i stads
hallen mot invandrarfientlig
het. Låt oss fortsätta detta ge
mensamma arbete "över parti
gränserna" för "solidaritet mel
lan sv.enskar och invandrare" 
och "försvara rätten till asyl" 
som är de enda krav som mot
marschen den 30 november fö 
fram. Vi tycker att alla partie 
skall informera sina medlem
mar om demonstrationen de 
30 november. 

Arrangörerna vill ha en sto 
och värdig demonstration. D 
vänder sig inte främst mot 30-
novemberföreningens fackeltå 
utan är en demonstration mo 
tilltagande rasism och främ
lingsfientlighet, även om de 
naturligtvis inte är en till
fällighet att marschen går jus 
den 30 november! 

Samling för demonstratio
nen sker på Clemenstorget k 
17.30 och slutmöte hålls p 
Mårtenstorget kl 19-20. T ag 
kontakt med Stoppa Rasismen 
i Lund Box 2107, 220 02 Lund 
och sätt in 100:- i deltag ar
avgift på postgiro 84 61 21-2, 
Stoppa Rasismen i Lund. 

Vpk Lun 
Styrelsen 

~~try k e/et ej tilliilllfJliga: 
Intervju med aninoritets/ 
m~oritetsföreträdare 

- Nog finns det anledning att tala ideologi och 
principer på kommunfullmäktiges förestående bud
getmöte som ju också är ett slags remissdebatt, inte 
bara inför det nya året utan också inför hela 
valperioden. Och nog finns det anledning att 
markera vpks politik och att kritisera de andra 
partierna, även socialdemokraterna och miljö
partiet. Jag tror inte att det försvårar det 
konstruktiva samarbete som vi också vill ha främst 
med de båda. Det samarbetet vilar ju på en fast bas 
i form av förväntningarna hos den majoritet av 
lundaväljare som l kommunalvalet visa-de att de 
vill ha en ny politik till stånd. 
Den som säger detta är Roland stort debattämne på våra två 
Andersson, ny minoritets(ma- senaste årsmöten. 
joritets?) företrädare för vpk. 
Han har suttit i fullmäktige en 
period men tar nu steget från 
fritids- till deltidspolitiker. 
Ny på uppdraget som han är 
(formellt har han inte börjat 
än) suffleras han av sin 
företrädare Kajsa Theander och 
av den relative veteranen 
Sven-Bertil Persson. 

stötestenar 
-Det finns ju många poten
tiella stötestenar för samar
betet. En av de huvudfrågor 
där de tre partierna står längst 
ifrån varandra är den om Lunds 
utbyggnad och tillväxt. Mp är 
mest kritiskt till att Lund ska 
växa, och vill dessutom för-

lägga en rätt stor del av den 
expansion som ändå kommer 
till de östra kommundelarna. S 
är det mest tillväxtpositiva av 
partierna och vpk ligger 
nånstans mittemellan. Men 
eftersom vi tar så allvarligt på 
bostadsbristen hamnar vi 
högst i kraven på nya 
lägenheter. 

Men i denna frågan är mp, 
s och vpk från början med
vetna om de politiska skill
nader och respekterar varan
dras argument. Det kan bli 
svårare att hantera oväntade 
problem som dyker upp, som 
kanske är mindre men som det 
kan gå troll i. 

En inbyggd motsättning i 
vpks stadsbyggnadspolitik? 
Nja, kanske en avspegling av 
att vi faktiskt är rätt splittrade 
i frågan. Lunds utbyggnad i 
allmänhet och Värpingeområ
det i synnerhet har varit ett 

Vpk enigast 
- Annars verkar vpk var det 
parti som internt är mest 
enigt om att satsa på den nya 
ma-joriteten. Mp har ju både 
principer och borgerligt sin
nade medlemmar (och väljare) 
att ta hänsyn till . Det har 
gjort att de hittills i tre
partidiskussionerna trots sin 
öppenhet har velat undvika 
sakfrågor och strikt begränsa 
uppgörelserna till frågor om 
nämndposter och liknande. 
Från socialdemokratin har 
omvittnats en inte obetydlig 
tveksamhet inför det nya 
sällskapet. 

Men samtalen har flutit 
bra, utan ideologiska eller 
personliga blockeringar - alla 
förstår vad motpartema säger 
och menar. Personkemin? Det 
är ett uttryck som jag själv 
inte brukar använda men den 
är nog bra. 

Skillnader som märks 
- Hur och när kommer då 
lundaborna att märka någon 
skillnad med den nya majori
teten? 

- På den sociala sidan, in
om t ex barn- och äldreomsor
gen, blir det bättre service, 
billigare, kortare köer och 
bättre arbetsförhållanden. Det 
märker kanske inte den stora 
allmänheten så mycket av 
men sammanlagt är ju rätt 
många berörda som brukare 
eller anställda. Men den 
största påtagliga effekten 
kommer nog i fråga om 
trafikmiljön. Där finns en 
växande insikt bland politiker 
och allmänhet att något 
ganska radikalt måste hända 
snart. Man kommer inte att 
nöja sej med hänvisning till 
utredningar. 

- Och på det område som 
du själv har sysslat så mycket 
med som bl a ordförande i 
hyresgästföreningen, dvs bo
stadspolitiken? 

-Där är jag på kort sikt 

pessimist. Vpk kommer inte 
att få stöd för sitt krav på 
kommunala pengar till kom
munala bostadsbolaget för att 
hålla hyresnivån nere. Lägen
hetspriserna fortsätter att 
stiga och bostadskön består. 
Däremot kanske bostads
förmedlingen genom ökade 
resurser och lite fler lägen
heter att fördela kan fäs att 
fungera bättre, kanske får vi 
vissa åtgärder mot konto
riseringen och möjligen blir 
det lite mindre andel bostads
rätter i de nya husen. 

starkare styrning? 
Blir det en effektivare kom
munledning, undrar vi. Borg
ama har ju kritiserats för att 

vara slappa och ha dålig koll 
på utvecklingen . Roland 
Andersson konstaterar att 
detta, förutom personbytena, i 
mycket handlar om förhål
landet till de kommunala för
valtningscheferna. Social
demokraterna är medvetna om 
den problematiken. Ett prob
lem är chefer med tendenser 
till självrådighet (som fas
tighetschefen Linder) . Ett 
annat och kanske större är 
chefer som är alltför försik
tiga, resignerade eller idelösa. 
Utan att nämna några namn 
säger sej Roland känna till 
flera exempel. 

Det berör frågan om den 
kommunala kreativiteten i 
stort. Varför märks det inte 
mer på politiken att det finns 
ett universitet i stan, har varit 
en äterkommande kritik från 
vpks sida. Här tror Roland 
Andersson på en förändring 
åtminstone när det gäller 
trafikpolitiken och natur
vården. Han leker också med 
tanken att det stundande 
tusenårsjubileet kunde bli 
starten för ett naturligare och 
rikare samarbete mellan uni
versiteUstudenter och kom
mun. Kamevalen kunde kans
ke breddas till lundaborna i 
allmänhet, efter syd- och 
mellan-europeiskt mönster. 



Nytt parti i nordväst 
Veckobladet är som bekant en 
lundatidning. Det får naturligt
vis inte tolkas på något for
malistiskt sätt som att vår 
nyhetsbevakning skulle göra 
halt vid själva kommun
gränsen. Staden Lunds natur
liga omland är ju av ålder 
större än så. Det är en relation 
på gott och ont. Folk från 
grannorter söker sej till bättre 
skolor, mer kvalificerade 
sjukvård, differentierade buti
ker mm. Men det är också 
huvudsakligen ligister utan 
urban hyfs från de omgivande 
bondkommunerna som lär stå 
för huvuddelen av det om
fattande gatuvåldet i Lund, 
enligt polisen och en upp
märksammad insändare i Syrl
svenskan nu i söndags. 

A v dessa bond- eller krans-· 
kommuner är det förstås Sjöbo 
som har tilldragit sej det stör
sta politiska intresset under 
senare tid. Men det finns fak
tiskt en intressanta konkur
rent nämligen Kävlinge, 
Lunds granne i nordväst. Där 
har det nyligen bildats ett 
nytt · politiskt parti under 
ledning av Kjell Joelsson (f ö 
före detta ABF-chef i Lund), 
"Arbetarpartiet 2000" (utläst 
tjugo-hundra). 

Vad står det nya partiet för? 
VB frågade Kenneth Sandberg, 
sociolog och även Kävlinge
politiker (vpk). 

-Det står för Kjell Joels
son och inte så mycket mer, 
även om han har lierat sej 
meå ett par småföretagare. 
Läget är ju att han blev 
omvald i fullmäktige på en 
socialdemokratisk utbrytarlis
ta och fick en vågmästar
ställning. Den vill han ha 
maximal utdelning av, och det 
tror han sej få genom det nya 

Eventuell vpk· 
omprövning 
När vpk går in i samarbets
processen får man räkna med 
att den egna politiken tas upp 
til ny granskning. När man 
uppnår full behovstäckning 
inom barnomsorgen behöver 
man inte vara så skeptisk till 
förätdrakooperativa daghem. 
Kanske kan synen på kulturell 
sponsring nyanseras. Kanske 
blir det diskussion om att 
sälja fler kommunala fastig
heter än Grand hotell. 

- Det är viktigt att se på 
politiken som en process, 
säger Roland Andersson. Det 
har i Lund inletts en process 
som gör att beteckningen .mi
noritetsföreträdare kanske mte 
är lika relevant om tre år. 

partiet. 
I Kenneth Sandbergs be

skrivning framstår J oelsson 
som en klassisk socialdemo
kratisk "pamp": gediget prole
tär bakgrund, karriär inom Rö
relsen, ställningen som kom
munens starke man, förslagen 
och manipulativ men också 
alltmer arrogant och med allt 
sämre relationer till sin bas. 
Det straffade sej när det inom 
den lokala socialdemokratin 
uppstod en ny majoritet, präg
lad av inflyttingar och of
fentliganställda, med en radi
kalare eller åtminstone 
mjukare och "modernare" syn 
i olika frågor. 

- Vpk är ett litet parti i 
Kävlinge men har antagligen 
varit katalysator i den process 
som ledde till att Joelsson 
miste sin ställning, tror Ken
neth Sandberg. Vår hårdbevak
ning av honom i fullmäktige, 
som tidningarna gärna rela
terade och spann vidare på, 
var en droppe som urholkade 
stenen. 

-Men handlar det verk
ligen bara om personlig 
makt? Arbetarpartiet 2000 har 
ju formulerat krav med en 
bestämd ideologisk prägel, 
frågar VB. 

-Kjell Joelsson har 
förvisso drivit en högerlinje. 
Kävlinge är ju i och med 
Barsebäcksverket en kärn
kraftskommun, och Joelsson 
har hela tiden varit en varm 
anhängare av kärnkraften. Han 
har arbetat för den jätte
etablering med externvaruhus 
och annat som konsortiet 
slagskeppet vill anlägga vid 
motorvägen i Löddeköpinge. 
Det var en stor fråga i den 
lokala valrörelsen eftersom 
butiker och annan service i de 

Borgerlig 
väntjänst? 
Är det ytterligare ett utslag av 
borgerlig väntjänst när mode
raten Annika Annerby-Jansson 
ordförande i fastighetsnämnden 
nu föreslår utförsäljning a v 
fastigheten Bredgatan 28 till 
Hantverksföreningen? 

Tidigare fick föreningen 
köpa intilliggande Magasin 
Wåhlin (inkl tomt!) för l kr 
Nu föreslår borgama i fastig
hetsnämnden att resten av 
fastigheten säljs till hant
verksföreningen till ett pr i s 
som ligger klart under mark
nadsvärdet 

Hantverksföreningen har in
te behov av utrymmet utan vill 
bara tjäna pengar med hjälp av 
borgarna. 

Vpk Lund, som är en av 

kringliggande tätorterna skul
le drabbas hårt. Men också 
den socialdemokratiska majo
riteten ställde upp på stor
marknaden, även om de nu 
tycks söka efter möjligheter 
att dra sej ur. Joelsson har 
också varit för andra sats
ningar av "betongpartikarak
tär" som utbyggnaden av 
Barsebäcks golfbana till ett 
jättelikt fritidscenter, Vi
kingabyn, nya vägar. Men det 
har bara varit gradskillnad, 
inte en artskillnad till annan 
socialdemokratisk politik. 

Övriga Sverige har ju 
börjat intressera sej för 
Skånes politiska särdrag. 
Kommer inte Arbetarpartiet 
2000 att tolkas enligt ett 
Sjöbomönster, dvs som en 
populistisk protest? Det finns 
ju en klar parallell med 
Löntagarpartiet i Åstorp, som 
ju också är en höger-ut
brytning ur arbetarrörelsen 
och med en karismatisk 
ledare, konstaterar VB. Men 
Kenneth Sandberg är tveksam. 
Joelsson har visserligen kri
tiserat slappa socialbidrags
normer men några främ
lingsfientliga drag har inte 
märkts av. 

Vilken effekt får då det nya 
partiet? Ja, det har redan lett 
till att s och m tycks ha nått 
en uppgörelse, som bl a ger m 
en ny oppositionsrådspost, 
för att reducera Joelssons 
inflytande. I så fall kan den 
senare få det svårt, särskilt 
som partiets medlemsbas är så 
svag. 

Kanske kommer Joelssons 
stora tillfälle om regeringen 
under valperioden lägger fram 
ett beslut om att börja av
veckla Barsebäck. 

hyresgästerna, har protesterat 
hos fastighetsnämnden. Huset, 
som har antikvariskt intresse, 
är från 1700-talet och risken 
är nu stor att ingrepp görs 
som skadar detta intresse. Helt 
klart är också att de föreningar 
som hyr lokaler där kan räkna 
med "marknadsanpassade" hy
ror som innebär att de inte har 
råd att vara kvar där.Vid om
byggnaden efter branden 19 8 O 
lät Vpk på egen bekostnad 
inreda vinden och fick löfte 
om att disponera denna. D e t 
löftet kommer den nye ägaren 
inte att respektera. 

Vpk Lund kräver att huset 
behålls i kommunal äg o. 
Kommunen måste ta ansvar för 
föreningslivets lokalbehov 
säger man i sitt brev till 
nämnden. 

~F<indot ~mmunala 
Djurpark asfalteras 
Nu planerar man att placera 
en stor transportcentral i en 
park. Det ~r land.~tinget s?m 
vill ha en sadan for 130 bilar 
i S:t Larsparken. Anläggning
en ska byggas på det södra 
området där det nu är djur
park, dvs längst in och mest 
oåtkomligt från alla vägar. En 
stor transpoitcentral på det 
området förutsätter en infart 
från den omstridda Södra 
Ringen. Det är Ideon Park 
som äger marken och som 
ska bygga och sedan hyra ut 
till landstinget. Samtidigt pla
nerar landstinget ett nytt ma
terialförråd som ska ligga på 
Gastelyekans industriområde. 
Det vore väl lämpligt ur flera 
aspekter att lägga transport
centralen intill materialförrå
det på Gastelyckan. 

Långt mellan ord 
och handling 
Kommunen får lov att inrätta 
kommunala naturreservat. 
Det är en ny lag och man vet 
inte vilken effekt den får. 
Men vi bör pröva det, tyckte 
byggnadsnämnden på sitt se
naste sammanträde och disku
terade möjligheten att inrätta 
kommunala naturreservat för 
områden som behöver skyd
das samtidigt som de avsätts 
för rörligt friluftsliv. 

Ibland är det emellertid 
långt mellan ord och hand
ling. På samma sammanträde 
behandlades en vpk-motion 
med två konkreta förslag till 
kommunala naturreservat, 
nämligen Höje ås dalgång och 
Nöbbelövs mosse. Nja, det 
här med kommunala natur
reservat är ett oprövat instru
ment, sa nämnden och av
styrkte motionen utan att fö
reslå något annat sätt att 
skydda Höje å och Nöbbelövs 
mosse. 

Höghusbeslut rivs upp? 
"Det är kapitalet och storfö
retagen som styr planeringen 
och inte kommunen och dess 
förtroendevalda." Så skriver 
vpks Thomas Schlyter i en re
servation till byggnadsnämn
den. Han protesterar mot att 
stadsbyggnadskontoret och 
de borgerliga politikerna läg
ger sig platt för Ideons krav 
på punkthus eller höghus i 
S-6 våningar i forskarbyns 
område. "De hittills uppför
da byggnaderna är kanske in
te det vackraste man sett", 
skriver han vidare, "men hög
husen kommer att bli än mer 
dominerande på en av Lunds 
högsta punkter i landskapet." 

Det slutliga beslutet fattas 
inte förrän nästa år. Det bety
der att det inte blir några hög
hus för Ideon eftersom social
demokraterna och miljöparti
et också är emot förslaget. Så
vida inte någon av dem ändrar 
sig. 



Bredgatan 28, 222 21 LUND. Tel 13 82 13. 
Postgiro 1 74 59-9. Prenumeration 100 kr per är. 
Sättning och layout: VB-red pli Kontur, Lund, tel . 12 30 54. 
Eftertryck av text tillätes om källan anges. Bilder är upphovs
mannens egendom. Red förbehåller sig rätten att korta insänt 
material. För obeställt material ansvaras ej. 
Tryck: ABFacktryck, Lund. Ansvarig utgivare: Monica 
Bondeson. 
HAR DU FLYTTAT? Skicka in hela adressdelen med din 
gamla adress till Veckobladet, Bredg. 28, 222 21 Lund. 

NY ADRESS: . . 

Från Kvarnby 
"Jag spelar bas för att förstär
ka något annat." 

För tredje gången den här 
terminen inbjöd Föreningen 
Kvarnbyskolan till temakvälL 
Ett möte med den unga rock
generationens framtidssyn. 
Jonas Jarl, 23, basist i det nu
mera upplösta rockbandet 
Rosa Luxemburg inleder: 
"Med antimusikens makt kan 
vi förändra världen." Så stod 
det i programmet. 

J onas beskriver sin tonårs
tid som punkare. Osäker, 
rädd, aggressiv och hopplöst 
kämpande mot något diffust 
stort och opåverkbart. De 
svarta kläderna, de spretande 
frisyerna, gruppidentiteten 
representerade inte bara pro
testen utåt utan också verkli
gen mörkret inåt. "Det svarta 
vi måste ner i för att stöta 
mot botten och kunna vända 
om igen, uppåt." 

Musiken som uttrycks
form, konsten som utlevelse, 
texterna som "80-talets arbe
tarlitteratur". Livet är så has
tigt, inte har vi tid att skriva 
böcker. 

Aldrig har det funnits så 
mycket musik som nu. Men 
funktionen är - tröst. Musik 
som tröst. 

Och här en sångtext/dikt 
av Jonas Jarl: 

Kommer och~år 
förklädd till hav 
Talesman för fiskarna 

Kommer och går 
som dyningar 
som ebb 
och flod 
Och du hinner aldrig 
fånga mig 
Aldrig 
lära känna mig 

Jag är evig 
Född evig våg 
Son av istid 
Död och återuppstånden 
i solsken 

Kommer och går 
knackar aldrig på dörren 
Lägger sjögräs 
om din midja 
Och ber dig-
att följa mig till havet 

Kom 
och skölj dina lungor 
med saltvatten 

J ag skall lära dig simma! 

Sonja Denne 

I<.onstfronten 

~ 

Veckobladstecknaren Lars G Mann ställer ut på Skåf!.eS" Konst
förenings höstsalong i Malmö konsthall med te~kninga~ och. ak
vareller. Utställningen pågår 4.11-5.12. Som 1llustratwn ater
ger vi hans oftast reproducerade VB-teckning, aktuell så här i 
majoritetstider. 

Karin Blom 
Uardavägen D:85 
223 71 Lund 

POSTTIDNING 
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Fullmäktiges öppningscere
moni i förra veckan ingav vis
sa farhågor inför framtiden . 

Först blev vpks Roland 
Andersson avbruten när han 
pläderade i valet av ordföran
de. Det var Arne Annmo (fp) 
som i sin egenskap av äldst i 
fullmäktige höll i klubban in
nan församlingen utsett sin 
egentlige ordförande. Annmo 
tyckte tydligen att det var 
o behagligt att lyssna till vilka 
förbättringar som nu ska ge
nomföras i Lund i och med 
maktskiftet eftersom han inte 
lät Roland Andersson prata 
färdigt. 

Att borgarna är ogina är 
ingenting rtytt även om atmo
sfären i kommunfullmäktige 
den senaste perioden varit 
mer generös. Det är däremot 
oroväckande att den nyvalde 
ordföranden, socialdemokra
ten Lennart Prytz, också in
tog en småsnål hållning. 

Redan vid det första ären
det gjorde han en snävare 

Vännerna 
Lund-Ledn 
Nästa fredag (den 18 
november) ordnar Vänorts
föreningen Lund-Le6n en stcr 
konsert till förmån för den 
nicaraguanska vänorten. Man 
har fått ett brett spektrum av 
stadens musiker att medverka 
från Larsans kapell till c·ap~ 
pella Lundensis. En känd 
blåsorkester finns också med 
på ett hörn. Den ekonomiska 
behållningen kommer att g å 
till kulturhuset Centro popular 
de cultura och främst användas 
till inköp av gitarrer. En 
uppräkning av de medverkande 
ensemblerna kommer i nästa 
VB-nummer, men vi uppmanar 
redan nu våra läsare att vika 
kvällen för konserten. 

Konserten äger rum 
Svaneskolans aula. Det är 
ingen dålig lokal, men arran
görerna hade föredragit stads
hallen som dels ligger mer 
centralt, dels hade inneburit 
en markering - Le6n är dock 
en av Lunds officiella vän
orter. Men de dåvarande, bor
gerliga kommunledningen 
ville inte. 

Kanske blir det bättre i 
fortsättningen. Kommunfull
mäktiges nye ordförande, Len
nart Prytz (s), är nämligen 
ledamot av vänortsföre
ningens styrelse. 

tolkning av kommunallagen 
än den som gjordes förra pe
rioden. Han godkände inte 
vpks och mps förslag till re
presentanter i kommunfull
mäktiges valberedning. Både 
vpk och mp eftersträvar att 
fördela uppdragen på alla le
damöter, såväl ordinarie som 
suppleanter. Till platserna i 
valberedningen föreslog man 
därför både ordinarie leda
möter och suppleanter ur full
mäktigeförsamlingen precis 
som tidigare år. Då agerade 
plötsligt centerpartisten Lars 
V Andersson och menade 
gnälligt att endast ordinarie 
ledamöter var valbara. Len
nart Prytz föredrog centerns 
snäva tolkning framför den 
mer generösa, trots att vpk 
förra perioden hade en full
mäktigesuppleant som leda
mot i valberedningen. 

sakfrågan är kanske en pe
titess men Prytz agerande la 
sordin på den glada stämning
en i den nya majoriteten. 

DAMORKESTERN . Sö 13.11 kl 
17.30 rep på Kapellsalen . 
BLASORKESTERN. Lö 12.11 
kl 17.46 avfärd f rån Lund C för 
spel i Kävlinge. Ta med alla no
ter, vid osäkerhet om repertoa.r 
ring Gunnar, tel 135899. So 
13.11 kl 18.45 rep pä Kapellsa
len, i första hand Lund-Ledn
spelningen . 
VPK IF. Lö 12 .11 kl 15-17 fot
bollsträning p11 Lerbäckskolan. 
AMNESTY. Lö 12.11 kl 10-16 
bokloppis i stadshallen. Kaffeser
vering. 
ZENIT. Lö 12.11 jubileumsmö
ten på Smålands. Kl 9.30 Mats 
Franzo!n, kl 11 Anita Görans
son, kl 13.30 Göran Therborn, 
kl 15 Bo Rothstein. 

Kompol har möte mä 14.11 kl 
19.30 på vpk-lokalen. Diskus
sion om budgeten och bered
ning av bl a kommunstyrelsen. 

Detta nummer gjordes av Lars 
Nilsson och Gunnar Sandln . 

Kontaktredaktör för nästa num
mer Finn Hagberg, tel 129098. 
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