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Höj e å skitar ner Öresund 
Höga halter av tungmetaller 
I en ännu opublicerad forskar
rapport avslöjas att det finns 
höga halter av tungmetaller i 
bottensedimenten i Höje å. 
Halterna överskrider natur
vårdsverkets gränsvärden. 
Mest uppseendeväckande är 
att kadmium och bly upp
mätts i tio gånger så höga hal
ter som anses vara naturligt i 
b o ttensedim en t. 
De stora tungmetallhalterna 
upptäcktes av en tillfällighet i 
samband med att energiver
ken lät undersöka skadorna 
efter oljeläckan i vintras. Sam
tidigt iakttogs också att vatt
net nedanför Tetra Paks dag
vattenrör vid flera tillfällen 
var kraftigt missfärgat. Dyka
ren Kjell Andersson, har gjort 
undersökningarna i ån. Kjell 
Andersson är upphovsman till 
den uppmärksammade filmen 
"Öresunds döda bottnar" och 

han är en av initiativtagarna 
till den nystartade Öresunds
fonden. 

Vem är skyldig? 
Vad upptäckten av tungme
taller i Höje å innebär vet 
man inte. Det är helt klart att 
kadmium och bly och även 
de andra ämnena som finns i 
för höga koncentrationer är 
farliga. Men man vet inte hur 
pass bundna de är vid botten
sedimenten i ån eller hur 
snabbt de når Öresund. Man 
vet inte heller varifrån ämne
na kommer; om de kommer 
från industrier, avlopps- eller 
dagvattenutsläpp från jord
bruket, biltrafiken eller från 
några andra källor. 

Höje å i riksdagen 
För att vattnet i Öresund ska 
bli bättre måste man ha kon
troll över tillflödena. När man 

nu upptäckt oroväckande 
höga tungmetallhalter i Höje 
å är det viktigt att fortsätta 
kartläggningen för att spåra 
källorna. Även eventuella 
industriutsläpp bör då under
sökas. Det har man gjort i 
Kävlinge och kunde då kons
tatera samband med företa
gen. Kjell Andersson vill göra 
fler mätningar på andra plat
ser i ån och dessutom studera 
hur bundna ämnena är till 
bottensedimenten. Hittills har 
kommunen varit ointresserad . 

Intresset är större hos riks
dagen jordbruksutskott som 
kallat honom till sig för en 
föredragning i nästa vecka. 
Där ska han berätta om föro
mingarna i Öresund och Höje 
ås roll i sammanhanget. 

Nyhetsred. 

* 
Eritreaseminarium i Lund 
Jag vill passa på att förmedla 
några intryck från vpks bi
ståndspolitiska konferens i 
Stockholm förra helgen sam
tidigt som jag propagerar 
något för Eritreaseminariet i 
Lund lördagen den 19 novem
ber. 

Officiellt har V pk en obru
ten tradition av Eritreasolida
ritet manifesterad i en rad 
kongressuttalanden. Verklig
heten är något mer kompli
cerad, vilket åter visade sig 
vid biståndskonferensen i 
Stockholm. En förfrågan före 
konferensen om möjligheten 
att presentera Eritreagrup
perna samtidigt som andra 
solidaritetsorganisationer 
framträdde avspisades av par
tiets internationella sekretera
re Maud Sundqvist med de
klarationen, att Eritreafrågan 
inte prioriteras av partiet . 

Motsåndet brutet? 
En av konferensordförandena 
var Osvald Söderqvist som 
1981 hörsammade en inbju
dan från Etiopiens diktator 
Mengistu och efter en rund-

resa i ockupationsmaktens 
bilar deklarerade att motsån
det i Eritrea var brutet och 
att Etiopiens folk var på väg 
mot stora framsteg under 
socialismens baner. 

Sedan dess har som bekant 
flera miljoner etiopier drab
bats av svält och halva den 
etiopiska armen, det svarta 
Afrikas största, gått under i 
kriget mot Eritrea. 

Osvald stod fast vid sin ti
digare ståndpunkt och angrep 
de borgerliga partierna för att 
vilja stoppa eller begränsa bi
ståndet till Etiopien och för 
att vara interventionistiska i 
sina krav på mänsliga rättighe
ter i Etiopien. Vpks förplik
telse att enligt kongressbeslut 
stödja befrielserörelsens för
slag till en fredlig lösning av 
Eritreakonflikten förbigick 
han med tystnad. 

Ingen förnekade dock att 
denna stånd punkt var partiets. 
De uppenbara motsättningar
na avhördes under generad 
tystnad. Någon berättade 
konciliant: 

- Jag har både etiopiska 

och eritreanska barn 1 mm 
klass och de är så goda vänner. 

Tanken att barnen sanno
likt var flyktingar undan 
samma regim föll ingen in. 

- Det är inte ens fel att 
två träter, framhöll Osvald. 

Och det är ju sant. I Eri
trea som i södra Afrika som 
i Afghanistan som i ... 

Eritreaseminariet 
Till Eritreaseminariet i Lund 
kommer bland andra en le
dande personlighet från So
cialdemokratiska kvinnoför
bundet, Marianne Mathlein. · 
Qet är en stark, klok kvinna 
med en levande Eritrea-solida
ritet. Hon besökte landet till
sammans med sin 14-åriga 
dotter i början av detta år på 
inbjudan av det eritreanska 
kvinnoförbundet. Under sin 
långa runderesa i det befriade 
Eritrea studerade hon i första 
hand kvinnornas situation. 
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Föräldrar lurade 
om dagis 
I dagarna får 140 . föräldrar 
vilseledande information från 
socialförvaltningen. De får be
sked om att deras barn er
bjuds daghemsplats på ett 
nytt dagis, som ingår i för
söksverksamhet med allmän 
förskola. Informationsbladet 
upplyser om den allmänna 
förskolan och försöksverk
samheten som om inget kom
munalval och inget maktskif
te ägt rum i Lund. Man får ve
ta vilka öppettiderna är och 
att månadsavgiften är 250 kr. 

På socialförvaltningen är 
man helt medveten om att 
den nya majoriteten vill av
veckla försöksverksamheten 
och höja avgiften så fort det 
är möjligt. Ändå informerar 
man inte föräldrarna om det. 
- Vi räknar med att föräl
drarna har följt med så 
mycket att de ändå vet att 
något är på gång och ringer 
oss om de undrar över något, 
försvarar sig den ansvariga 
tjänstemannen. Det är så o
klart hur det kommer att bli 
i verkligheten att det är bättre 
att prata med föräldrarna i 
telefon än att informera dem 
på ett papper, säger hon (!) 
och tycker det är helt i sin 
ordning att inte tala om att 
förändringar är på gång. 

Borgarna i socialnämnden 
godkände informationsbladet 
till föräldrarna och tyckte 
inte att det behövde komplet
teras. 
Nyhetsred. 

Mårtenstorget 
Otåligt invaderar 
bilarna salutorget. 

Blomsterhandlaren tömmer 
en hink i rännstenen 

och hötter med näven. 
En container tvingas svälja 

det ingen velat köpa. 
I varje minut sker ett avgörande. 

Två röda telefonkiosker 
tar ingens parti. 

Karl Witting 



Nyttan av utredningar 
Missnöjet bland bussåkare, 
chaufförer och boende över att 
bussarna tar omvägen över S:t 
Petri kyrkogata torde vara 
stort, Gatukontorets och 
MLT:s utvärderingar visar 
klart att bussarna i stället bor
de gå på Klostergatan. Då 
skulle avgaserna i centrum 
minskas genom att bussarna 
fick kortare körsträcka. Åk
tiden skulle förkortas och 
linjesystemet skulle bli mer 
förståbart. 
Förmodligen skulle även Klos
tergatan bli intressantare som 
affärsgata genom att trottoar
utrymmet ökar och bilarna 
försvinner (vilket dock köp
män'nen oroar sig för). 

Borgarna vågade inte utma
na handelns folk vid senaste 
sammanträdet i gatu- och 
trafiknämnden och det blev 
därför ingen förändring i buss
nätet. Förmodligen vill man 
att "Den nya majoriteten" ska 
få stå för beslutet. 

Om utredaodet 
Miljöpartiet tog inte ställning 
utan krävde en miljöutred
ning. Det aktualiserar frågan 
om hur mycket man egentligen 
ska utreda. I det här fallet kan 
man med hjärnan räkna ut att 
bussarnas kortare körsträcka 
ger miljövinster i centrum. 
Därtill kommer att framkom
ligheten förbättras genom att 
bussarna inte hindras av biltra
fik i Klostergatan. Det kom
mer att gå max l buss i minu
ten, vilket ska jämföras med 
dagens kombination av bussar 
och bilar. 

Det är också viktigt i plane
ringen att räkna med att även 
bussarna kommer att bli rena
re (särskilt om vi satsar på 
trådbuss) . Det numera populä
ra argumentet att en buss ifrå
ga om avgaser uppväger 90 
katalysatorrenade bilar är inte 
särskilt relevant. Alltså skulle 
jag vilja förespråka en viss 
mätfullhet även när det gäller 
miljöutredningar. 

Tolkningsproblem 
Ett annat problem är svårighe
ten att dra riktiga slutsatser av 
utredningar. Ett aktuellt exem
pel är försöket att beräkna 
konsekvenserna av "grön 
våg", d v s synkroniserade 
trafikljusanläggningar. 

Genom någon sorts data
program kom man fram till att 
emissionsminskningarna för 
kolväte, koloxid och kväve
oxid låg på cirka 5 procent vid 
grön våg. Men felmarginalen i 

modellen ansågs hög och därav 
drog en del ljushuvuden slut
satsen att eventuella förbätt
ringar var marginell. Dock, en 
felmarginal kan slå åt bägge 
hållen och i miljödebatter bru
kar ju förståndigt folk kräva 
att eventuell ofarlighet ska be
visas. 

Emissionsminskningen vid 
grön våg kan alltså mycket väl 
ligga vid cirka 7 procent. Dess
utom är det uppenbart att gå
ende och cyklister som befin
ner sig nära bil- och bussköer 
som stoppats av rött ljus får i 
sig ansenliga mängder avgaser. 

Sedan kan man ju ändå tyc
ka, som majoriteten inom vpk 
Lund, att man gynnar bilismen 
för mycket genom grön våg. 

Finn Hagberg 

Till Veckobladet 
I förra veckans VB skrev VPK
Lunds styrelse en ledare om 
den 30:e november och de de
monstrationer som då ska 
genomföras. I ledaren finns 
grova fel och missar som bör 
redas ut. 

KU-Lund har inte som 
VPK-Lund påstår tagit initia
tiv till någon (underförstått) 
våldsam motdemonstration, vi 
är ingen terroristorganisation . 
Däremot har jag, Kristina Zit
ko, skrivit på den ansökan om 
demonstration till polisen som 
nu ligger till grund för den 
fredliga och breda antirasisti
ska manifestation som ska äga 
rum den 30 november. Det he
la började med att KU och 
SAC lämnade in var sin ansö
kan på samma dag, men däref
ter slog vi alltså ihop våra på
sar. Dessutom har KU hela ti
den krävt att de organisationer 
som vill ingå som medorgani
satörer ska avge klart löfte om 
att deras medlemmar inte tän
ker ställatill med något bråk, 
även om man blir provocerad, 
inte heller enskilda bråkmaka
re är välkomna. 

Jag hoppas att VPK-Lund i 
fortsättningen kollar sina upp
gifter mer än en halv gång in
nan ni skrider till skrivmaski
nen nästa gång, kolla framfö
rallt med de som ni tänker skri
va om ... 

Som KU:are, VPK:are och 
antirasister tycker jag att det är 
självklart att det är genom att 
vara många och eniga som 
man visar styrka, inte genom 
att ta till knytnävarna eller 
Molotovcocktailen ... 

Kristina Zitko 

Har 
o 

socialismen 
framtid ? nagon 

Ja, man kan verkligen undra. Det var inte precis 
några muntra budskap om socialistiska segrar talarna 
levererade när Zenit firade 100-nummersjubileum på 
Småland i lördags. · 
-Under 80-talet är det borgerligheten som har tagit 
initiativet inom kvinnorörelsen, deklarerade Anita 
Göransson, kvinnoforskare med förflutet i Zenit
redaktionen. 
-Den svenska 80-talshögern har tagit över några av 
vänsterns grundläggande ideer - det framgår t.ex. 
när Lorentz Lyttkens kritiserar välfärdsstatens politik 
menade sociologen Mats Franzen. 
-Den svenska formen för socialism: Den Stora So
ciala Reformen, har vi inte sett till på flera val och de 
gamla reformbyråkratierna förnedras systematiskt. 
De kan t.ex. hänsynslöst omlokaliseras till Karls
krona, meddelade Bo Rothstein, statsvetare baserad i 
Uppsala. 
- Industrisamhället är inte vad det har varit, och blir 
det inte heller, sa Göran Therborn och ville med det 
ha sagt att industrisamhällets främsta politiska pro
jekt,socialismen, inte har någon helt lysande framtid. 

Bra och lite svårt 
Den som inte tror på korrekt
heten i ovanstående samman
drag får gå till själva jubile
umsnumret, där tre av fyra 
nämnda personer har skrivit. 
Det finns det förresten goda 
skäl till under alla omständig
heter: det är verkligen uppsat
ser i bästa Zenit-tradition: väl
skrivna, elegant polemiska, 
sakligt intressanta och, det hör 
också till, aningen svåra för 
den ovane med sin vetenskap
lighet, akademiska stil, notap
parat etc. 

Göran Therbom som väl mer än 
någon annan enskild har satt 
sin prägel på Zenit är den som 
inte finns i tryck i jubileums
numret, så det blir hans före
drag jag tänker referera här, helt 
kort. 

En början eller ett slut 

"1889-1989 - socialismens 
första eller sista århundrade ?" 
var titeln på Therborns före
drag. Ingen annan ideriktning 
har så dominerat det senaste år
hundradet som "socialismen", 
vad exakt nu det är, och i så 
måtto är beteckningen socia
lismens århundrade korrekt. 
Men finns det en fortsättning? 
Therborn tog upp några vikti- · 
gare tendenser som påverkar 
sv aret. 
-Industrisamhällets utveck
ling.Eftersom industriarbetar-

. klassen är huvudkraften i soci
alismens världsbild är frågan 
om industrisamhällets framtid 
central. Vi har nu facit : indu
striarbetarklassen har aldrig 

omfattat mer än ca hälften av 
något lands befolkning, den är 
i dag i vikande och kommer al
drig att nå någon särskilt hög 
nivå i de nyindustrialiserade 
länderna. Industrins dominans 
kan vi idag helt enkelt se som 
en europeisk företeelse som 
kulminerade någon gång 1965-
1975. 
- Produktivkrafternas allt mer 
samhälleliga karaktär. I klas
sisk mening kulminerade den
na tendens ca 1945-50 i och 
med förstatligandet av de stora 
järnvägsnäten i Europa, menade 
Therbom. I dag är läget oklart -
i varje fall är det på många sek
torer snarare den internationel
la konkurrensen som är be
stämmande. Med andra ord: 
Televerk och TV -produktion må 
arbeta med produkter av aldrig 
så sarnhällig karaktär men 
långt in i socialdemokratin vill 
man i dag privatisera dem. 
- Socialisering av reproduk
tionen. Med detta menas att allt 
större delar av sektorer som 
vård, utbildning och kulturpro
duktion ligger i någon sorts 
samhälleliga händer snarare än 
i hem eller under enskild före
tagsamhet. Visst, det här är en 
process som fortsätter, menade 
Therbom, men kanske inte så 
starkt som tidigare, kulmen 
nåddes nog i början på 80-talet. 
- Spridning av socialistiska 
rörelser. Det finns en fortsatt 
spridning, men den har nog 
stannat av, och de sista stora 
vinsterna gjordes i början av 
80-talet när socialismen i so
cialdemokratisk form vann re
geringsmakten i flera av de 
stora Medelhavsländerna: Spa
nien, Grekland etc. 



Vad botar kapitalismen ? 
Det är inte precis så mänga av 
de klassiska tendenserna som 
talar för en socialistisk sam
hällsomdaning alltså, men vad 
hotar då den härskande kapita
lismen? Ja , inte ska vi hoppas 
på fler förändringar av 1789 års 
modell där man stormar hög
kvartet - det blir ingen fram
gängsrik form av socialism av 
det har det visat sig, efter flera 
försök.Socialdemokratins me
todiska stege om tre trappsteg: 
först politisk, sedan social oc~ 
till sist ekonomisk demokratt 
har heller aldrig kunnat 
realiseras. Nej vad som hotar 
kapitalismen är t.ex. en sorts 
orocess där industriproduktio
nen kommer i bakgrunden,och 
de kapitalistiska dygderna och 
idealen inte omfattas av till
räckligt mänga. Kanske blir det . 
det reproduktiva arbetet som 
sätter sin prägel på det framtida 
samhället. 

Ett annat hot mot kapitalis
mens dominans kom från vad 
Therborn kallade "expressiva 
kulturer", och med det menas 
t.ex. rockmusik, kroppskultur 
och liknande. Förvisso är den
na kultur i dag till stora delar 
organiserad och exploaterad av 
kapitalismen, men den rymmer 
explosiva och självständiga 
element som kan bli ett hot. 

Och så har vi det här med natur 
och miljö. En av industripro
duktionens "externa effekter", 
nämligen dess miljöpåverkan, 
kan tvinga fram ett slut på den 
kapitalistiska exploateringen 
av natur och miljö. 

Hur som helst, kapitalismen 
kommer inte bestå för evigt, sa 
Therborn, utan vi kommer att 
behöva nya former för socia
listisk samhällsorganisation. 
Lenin tänkte sig det goda och 
väl fungerande socialistiska 
samhället ungefär som Post
verket och åtminstone vi som 
känner till det nutida svenska 
postverket inser att det kan 
vara dags för en ny modell. 

Vissa Invändningar 
Det blev väl inga allvarliga in
vändningar från publiken mot 
den här analysen, men vi var 
nog några som fann Therborn 
för traditionalistisk när miljö
frågorna bara diskuterades som 
"externa effekter". De ekolo
giska problemen gäller i grun
den människans möjligheter att 
över!eva som biologisk varel
se. Aven om ingen i dag kan 
säga hur längtgående ekolo
giska förändringar industri
samhället har skapat så är det 
väl klart att insikterna om de 
gränser naturen sätter måste 
vara avgörande för hur sam
hället kommer att se ut de när
masta hundra åren. Visst är ka
pitalismen är livskraftig, men 
om det är något som talar för att 
en socialistisk eller åtminstone 
kollektiv form för samhällsor
ganisation är det väl miljökri
sen. Föralldel, sa Therborn, 

men så bestämmande trodde 
han inte att dessa faktorer är. 

Skalömsnlng på gång 
Zenit-jubileet rullade vidare 
sen, på kvällen var det fest med 
god mat och dryck, en annan 
Zenittradition. ("Herrmiddag 
med dans", muttrade en kvinna 
jag känner). Men det var trev
ligt och även om Zenit något 
tål att grimaseras åt (t.ex. för 
elitismen_ och ~~mservatismen 
·vad gäller form och innehåll) så 
är den i dag en av världens få 
goda oberoende socialistiska 
tidskrifter - Therborn ville 
nämna den i samma andetag 
som New Left Review och 
Monthly Review. För Lunda
vänstern har den fungerat som 
en sorts lokal "thinktank" och 
nog behövs det en sådan i 
fortsättningen också. Om inte 
Zenit hade funnits hade vi varit 
tvungna att uppfinna den. Men 
visst är det dags för förändring
ar, rimligen t.ex. i redaktionen, 
där 80-talets politiska kon
junkturer skördat ett och annat 
offer. Det hördes också en del 
självkritiska ord bland jubile
umsfirarna och det bådar ju 
gott. 

StenH 

Tvärtom i Skåne 
- En huvudtendens i årets val 
var att vpk gick bäst i sina ti
digare starka områden och 
sämre i de redan svaga. Men 
inom Skåne var det tvärtom. 
Sämst gick det i gamla fästen 
som Lund och Bromölla, me
dan de procentuella upp
gångarna var mycket starka i 
ett antal mindre kommuner 
där vpk saknar både tradition 
och organisation. 
Det var David Edgerton, vpk
are och statistiker, som kon
staterade detta när vpks 
skånedistrikt diskuterade va
let nu i helgen. Han gjorde re
servationen att siffrorna och 
förändringarna i allmännhet 
var rätt små. Men en del ten
denser är ändå klara. Vpk
röstandets tyngdpunkt har 
förskjutits norrut i landet, 
trots att Norrbotten föll till
·oaka och passerades av Stock
holm som starkaste vpk-län. 
I gengäld har miljöpartiet 
gått bäst söderut vilket be
styrker att de båda partierna 
delvis konkurrerar om samma 
väljargrupper. 

Den största skånska fram
gången kom dock i en kom
mun där vpk har funnits med 

Lunds kommun gör det 
omöjliga 

Nu vill kommunstyrelsen sälja 
Grand Hotel. Det bestämde 
man sig för på sammanträdet 
i tisdags. Alla partier utom 
folkpartiet stod bakom beslu
tet. 

I fastighetskontorets bak
grundsmaterial står att det var 
bröderna Paulsson som aktua
liserade försäljningen. Men 
alla vet ju att det var vpk som 
första gången föreslog försälj
ning. Flera av ledamöterna i 
kommunstyrelsen har agerat 
emot försäljningen i fullmäk
tiges talarstol. Inte alltid med 
särskilt väl valda ord. Att sälja 
Grand var både oseriöst och 
omöjligt för tre år sedan. Ti
derna ändras. 

Folkpartiet tvivlar på att 
man kan driva ett förstaklass
hotell utan kommunala sub
ventioner. Det är därför de 
motsätter sig försäljning. 

Profilskolor i Lund 
Folkpartiet vill att grundsko
lor i Lund ska kunna profile
ra sig. De duktigaste eleverna 
i t ex matematik ska gå i sam
ma skola. Där ska finnas extra 
matematikresurser. Andra 
skolor ska kunna profilera sig 
i andra ämnen. Moderaterna 
och folkpartiet ställer sig ba
kom förslaget. 

sedan gammalt, nämligen 
Bjuv med dess radikala tra
dition sedan kolgruvetiden . 
Bjuv är så litet att man bör 
lyfta fram de specifika fak
torerna, som att vpk-organi
stionen är väl förankrad på de 
två största industriarbetsplat
serna , att den nya toppkandi
daten är populär på orten och 
att man i år nådde ut till de 
mindre tätorterna i kommu
nen. 

I Malmö var det på håret 
att vpk ramlade ur fullmäk
tige. Vpk-arna därifrån talade 
om "kamrat 51 procent", 
nämligen vpk-sympatisörer 
som i år valde socialdemokra
terna lokalt för att vara säkra 
på ett maktskifte. Det var nog 
tur att den gruppen inte var 
större, för om vpk förlorat 
representationen hade den 
borgerliga majoriteten bestått. 
Men vpk har under senare år 
inte varit så synligt i Malmö . 

Ett genombrott 
Vpks stora framgångar kom 
efter valet. Från kommun 
efter kommun berättades om 
lyckade uppgörelser med so
cialdemokraterna och/eller 

Vpk och socialdemokra
terna kan tänka sig profilering 
inom t ex dans, teater, bild
konst men inte inom de 
grundläggande färdigheterna. 

Mp kan inte tänka sig pro
filering alls inom grundskolan. 

Avkontorisering 
Efter två remissrundor be
handlade kommunstyrelsen 
vp"-motionen om avkontori
sering av Lunds innerstad. 

I första remissrundan var 
alla tillfrågade negativa. se
dan upptäckte man att andra 
kommuner arbetar med av
kontorisering och fastighets
kontoret fick i uppdrag att ta 
reda på vilka erfarenheter 
Stockholms kommun har av 
detta. 

Alla partier enades om att 
pröva "Stockholmsmodellen" 

· i Lund. Den innebär att 
kommunen inventerar vilka 
bostadslägenheter som kon
toriserats olovligen. Sedan an
vänder man de påtrycknings
medel som PBL (plan
och bygglagen) ger för att 
återställa dessa lägenheter till 
bostäder. Alla partier stödde 
det förslaget. 

' Motionen går längre 
Den föreslår att kommunala 
förvaltningar vars lokaler kan 
byggas om till bostäder ska gå 
i spetsen för avkontorise
ringen. Kommunen ska an
vända tillgängliga medel -
inte enbart PBL - för att 
förmå andra kontor att följa 
efter. 

miljöpartiet. Det har resulte
rat i nämnd- och insynsplatser 
av förut okänd omfattning. 
Lund är förstås värst med 
sina fem orförande- och fyra 
viceordförandeposter, men 
utdelningen på de få man
daten har varit påfallande stor 
även i t ex Burlöv, Hässleholm, 
Ystad och östra Göinge. 

Utöver posterna har det 
skett något av ett genombrott 
för vpk som respekterat parti 
och samtalspartner. Flera 
spekulerade om att det kom
mit någon form av rekom
menadtioner från den social
dmokratiska partiledningen 
och att det partiet har något 
långsiktigt mål med sin nya 
attityd. . 

De kommunala makt- och 
inflytandepositionerna skapar 
förstås ett behov av utbild
ning, diskussioner och sam
ordning, en uppgift som del
vis ligger på distriktet . Men 
det är ett kärt besvär. 
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DET HANDLAR INTE OM DISKRIMINERING AV ZIGENARE 

En zigenarfamilj har fått förhandsbesked av Brf Tingvallens 
styrelse att medlemskap i föreningen inte acce_pteras. 

Varför har styrelsen fattat ett sådant, åtminstone för 
Tingvallen ovanligt beslut? Bakgrunden är att _fam~ljen . vid 
kontroll visat sig ha enbart kontrakt månad för manad 1 nu
varande boende p g a störande beteende. Månadskontraktet 
var resultatet av en förlikning mellan parterna i samband 
med förhandling i hyresnämnden p g a avhysningsansökan . 

Varför gjordes kontroll av familjen? Därför att vice
värden fick kännedom om att familjen var en problemfamilj. 

Var styrelsens beslut felaktigt? Nej, beslutet var kor
rekt med utgångspunkt i den information vicevärden erhållit 
från fastighetsförvaltaren i familjens nuvarande boende. En 
person känd för misskötsamhet skall enligt föreningens stad
gar vägras inträde i föreningen. 

sedan ovanstående beslut fattades i början av oktober har 
ytterligare ett sammanträde hållits och frågan prövats på 
nytt. Nu med utgångspunkt i ny information om familjen . Denna 
information har gett en mer positiv bild av familjens aktuel
la situation men inte gett svar på alla frågor. 

Det mest rimliga hade varit att dessa nya frågor hade 
kunnat besvaras innan nytt beslut fattades . Detta kunde lösts 
genom att representanter för styrels~n.och vicevä:de~ träf-. 
fade fastighetsförvaltaren och famllJen. Men maJOrlteten 1 

styrelsen ville inte detta och i nte heller Lars Bengtsson som 
nu utträtt ur styrelsen. 

Som jag ser det handlar inte styrelsens ställningstagande. 
om diskriminering av zigenare. styrelsen har fattat beslut utl
från information om störande beteende och det faktum att famil
jen enbart har månadskontrakt i sitt aktuella boende. 

styrelsens beslut prövas aY hyresnämnden i slutet av novem
ber. 

~L-Y-Bernt Lundgren 
vice ordf Brf Tingvallen 

Inte vägar 
n1en snabbspårväg 
- Vägplaneringen i länet går 
som vanligt som smort. För 
bilismen finns det hur mycket 
resurser som helst. För kom
munstyrelsen gäller det nu 
-bara att prioritera i vilken 
ordning objekten ska genom
föras, skriver Thomas Schly
ter (vpk) i en reservation till 
byggnadsnämnden som har 
yttrat sej över länsstyrelsens 
förslag till vägplan. Han, 
fortsätter: · 

- De flesta av de planerade 
projekten är sådana som vpk : 
bestämt vänder sig mot, därför 
att de innebär ytterst kostsam
ma investeringar, som bara 
gynnar en fortsatt ökning av 
transporter på landsväg och 
av personer i privatbil. Sedan 
I!ågra år kan emellertid också 
kollektivtrafikanläggningar 
tas upp i flerårsplanerna, och 
detta är givetvis något som 
VPK stöder. Principen för våra 
ställningstaganden till flerårs
planerna är att stödja sådana 
objekt och att lågprioritera el
ler motverka dyra vägbyggen. 

I den andan går Thomas 
SchJyter och vpk mot riks-

vägens förbifart genom Vebe
röd som majoriteten t o m vill 
tidigarelägga. I linje med tidi
gare ställningstaganden säger 
man också nej till utbygg
naden av väg 108, av vilken 
Västra Ringen är en del, 
liksom till Öresundsvägens 
nya anslutning dit. 

östra Ringen bör också 
helt utgå ur flerårsplanen, 
säger reservationen, liksom 
en skisserad förbifart sydost 
om Sandby som skulle göra 
ett "oerhört stort" ingrepp i 
strövområdet kring Skrylle 
och Måryd. Här finns det dock 
en majoritet i nämnden mot 
förslaget. 

Men Thomas Schlyter och 
vpk säger inte bara nej. Man 
vill har spårförbindelse Lund-; 
Dalby, även om man 1 
motsats till en del andra 
partier vill använda te~en 
"snabbspårväg" och 1nte 
"järnväg" - banan behöver t . 
ex inte dimensioneras för tung 
godstrafik. sJ-bussarnas t~r
minalfråga bör också pno
riteras högre. 

Ka rin Blom 

Uard a väge n D: 85 
223 71 Lund 

forts från sid J 

Lars Bondestam som också 
kommer är -vårt lands ledande 
Eritreaexpert. På förmidda
gea framträder han som op
ponent när Y emane 
Mesghenna lägger fram sin 
doktorsavhandling om Eritrea 
under den italiska kolonialis
men. På eftermiddagen redo
visar han sina egna resultat 
efter flera års studier av det 
eritreanska jordbruket, stu
dier som han genomfört i 
samarbete med med eritrean
ska forskare som försöker 
skaffa fram underlag för den 
framtida eritreanska jord
brukspolitiken. 

Besök från Eritrea 
Det blir också anledning att 
diskutera Eritreafrågans ut
veckling i Sverige. Den är hög
aktuell av två skäl. Den eri
treanska befrielserörelsens le
dare lsayas Afeworki väntas 
på besök hit den kommande 
veckan och ska då samman
träffa med ledande svenska 
politiker. Dessutom kommer 
frågan om befrielserörelsens 
förslag till en fredlig lösning 
upp i riksdagen. Förslaget har 
på papperet stöd av Vpk och 
de borgerliga partierna. So
cialdemokraterna är emot det 
- men det finns också en 
socialdemokratisk motion 
för förslaget undertecknad av 
tre socialdemokratiska kvin
nor. Miljöpartiets ståndpunkt 
är okänd men bör vara posi
tiv. Die Griinen i Västtysk
land hör till Eritreas aktivaste 
vänner. Det blir intressant att 
se hur Vpks företrädare age
rar i sanningens ögonblick . 

Det blir annat också, en 
film från kriget, en populär 
eritreansk sångare, kaffe och 
bullar. Fri entre. Alla väl
komna. stadsbibliotekets hör
sallördagen den l 9 kl 14-18. 
Och hela natten eritreansk 
fest i Folkets Hus. 

Gunnar Stensson 
PS E RITREA-nytt 3:88 är nu 
färdig och kan köpas. 

POSTTIDNING 

VB-förtydligande 
I förra· numret skrev vi att 
Sten Henriksson sannolikt 
skulle bli vpk:s suppleant 
i skolstyrelsen. 

Efter Harrisburg vet vi med 
Tage Danielsson att det osan
nolika kan inträffa. Omvänt 
drar vi därav slutsatsen att 
det sannolika kan komma 
att inte inträffa. 

Detta bekrattas av ett med
c. elande från valberedningen 
som säger att Sten Henrikson 
mer sannolikt blir suppleant 
i Musik-& Teaternämnden. 
Anne Rothlin, f n suppl i 
Biblioteksnämnden, blir 
ordförande-i nämnda nämnd. 
Pga ett tekniskt missöde har 
denna information fallit bort 
på vägen till medlemmarna 
erfar vi från vaniigt felunder
rättat håll. 

VIDEO frän Öresunds döda bott
nar v isas i Lund tisd 22 nov kl 
19.00 pä Zo ofys, Helgenav 3B . 
Det är LUFS som upprepar ett 
populärt ar rangemang. 
VPK IF. Träning kl 15-17 pli 
Lerbäcksskolan, lördag (sist 
var vi bara 4, nu mäste fler 
komma!) 
DAMORKESTERN Sö 20.11 
kl 17.30 rep på Kapellsalen . 
BLASORKESTERN Fre 18.11 
kl 18.30 precis samling för rep på 
Svaneskolan. Spel kl 19. 
Sö 20.11 kl 10-17 heldagsövning 
av Eislerprogrammet, Spexarens 
gillestuga. 

Glöm inte stödkonserten för 
Lunds v ä n ort Le6n fredag 18.11 
med början kl 19. Har du annat 
för dej tidigare på kvällen kan du 
litminstene komma till dansen 
med Sten-Gustens som börjar 
nän gång 22-23. 

ERITREASAMINARIUM lördag 
19.11 kl 14-18 Stadsblbl hörsal. 
Hela natten Eritreansk fest l Fol
kets Hus. 

~l 
Den.na veckas VB gjordes av Finn l ij· konvnunletlek 1 
Hagberg och Lars Nilsson med konwnunlllpolltlk 
hjalp av ett lånat färgband. Tack l .__.::: ... • --'·. _________ _._ 

KONTAKTRED nästa VB: Finn 
Hagberg tel 1 2 90 98 

KOMPOL har möte mån 21 nov 
k l 19.30 och ev tisd kl 19.00 pä 
vpk-lokalen. Förberedelse inför 
kommunfullmäktiges budget
sammanträde. 
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