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God tradition 
Det har blivit något av en tra
dition att vi på Veckobladet i 
samband med den stora bud
getdebatten i kommunfull
mäktige hävdar att det är dags 
att höja skatten. Men inget 
parti har hitintills vågat se san
ningen i vitögat. I stället har 
man fiskat röster i grumligt 
vatten. 
Nu ser vi resultatet. I Malmö 
tvingas man tillgripa en chock
höjning trots att borgarna un
der sin korta regeringsperiod 
flitigt ägnat sig åt att sälja ut 
kommunens egendom. Något 
liknande, fast i mindre skala 
har hänt i Lund. Skolorna har 
förfallit och nödvändig ut
byggnad har inte kunnat ske. 
Det är dyrt att reparera det 
som förfallit. Även gator och 
gång- och cykelvägar är i be
hov av bättre underhåll. 

Äldreomsorgen och vården 
av dem som nu slussas ut från 
institutioner av olika slag kom
mer att kosta pengar, liksom 
utbyggnaden av barnom
sorgen. På sikt är det dock go
da investeringar. Barnomsor
gen frigör föräldrarna till 
yrkesarbete och studier, och 
goda levnadsförhållanden för 
de äldre kan leda till att politi
kerna får upp ögonen för att 
livet inte slutar efter pensio
nen . I framtiden måste det bli 
en rättighet att få arbeta så 
länge man vill och kan! 

För att hålla skatten nere 
har borgarna under de senaste 
åren finansierat nästan alla in
vesteringar med lån och nu får 
man också låna för att betala 
amorteringar på tidigare lån. 
Det håller inte i längden. 

Socialdemokraterna har 
dragit den riktiga slutsatsen. 
De skriver i sin budgetreserva
tion: "därför borde vi nu ha 
en skattehöjning. Ju längre 
den dröjer, ju högre blir den. 
Tyvärr finns idag ingen poli
tisk majoritet för detta." Nä, 
men nästa år blir det nog det. 

Land skall med skatter byg
gas, står det säkert i någon 
borttappad del av HavamaL 

Red 

Eniga trafikexperter: 
Bara ett alternativ till diesel 
-trådbuss .. k. •t 
I slutet av oktober hade kommunfullrna t1ge a er ~n 

av sina långa trafikdebatter, där represen t~ n ter. for 
alla partierna och betygade att k~l~~k~_1vt.raf1ken 
måste bli bättre l allmänhet och milJovanligare l 
synnerhet. Med den gamla, borgerliga majorite~en 
och de passiva tjänstemännen har det dock Inte hant 
något konkret. Därmed ökar förväntanstrycket på vad 
den nya majoriteten l gatu- och trafiknämnden re
spektive fullmäktige kan åstadkomma. 

Det var bakgrunden till att De moderna västeuropeiska 
VB sökte upp tre experter på trådbussarna är tekniskt avan-
lokaltrafikfrågor: P G Anders- cerade. Bussens strömavtagare 
son, Christer Ljungberg och uppsöker själv sin tråd, broms-
KJas Odelid, alla knutna till energi återmatas till ledningen 
ämnet trafikteknik på tekniska i nedförsbackar (praktiskt i 
högskolan. Lund), kontaktledningen häng

Beprövat och modernt 
Det är inte lätt för en lekman 
att få grepp om kollektivtrafi
kens framtid i -tätorterna. 
Många tekniska alternativ fö
rekommer i debatten och även 
på prov lite varstans: etanol
drift (som centern motionerade 
om), tryckackumulatorer (som 
finns i några bullersamma 
provbussar i Malmö), naturgas, 
vätgas, eldrift och så olika 
kombinationer, s k duobussar. 

- På dagens kommersiella 
marknad är alternativen betyd
ligt färre, säger dock de sak
kunniga. Där finns det bara 
dieselbussar och trådbussar. Av 
de senare finns i världen cirka 
33 000 fordon i sammanlagt 
drygt 300 trådbusstäder. Av 
dessa trådbussar hör sådär 2500 
hemma i Västeuropa, vilket an
tyder att det är österut som de 
finns i massomfattning. 

De östeuropeiska trådbuss
systemen bygger på en teknik 
som är enkel, hepröv ad och 
jämförelsevis billig men som 
knappast skulle hålla måttet 
här hos oss . I Bergen köpte 
man tjeckiska trådbussar men 
de höll bara i tio år. Fast det 
låga priset lockar förstås. I 
Linköping, den svenska stad 
som har kommit längst med 
trådbussplanema, funderar man 
nu på att köpa tråd mm från öst 
och själva bussarna från väst. 

er i vibrationsfria nylonlinor 
mm. Sådana fordon har stora ut
sikter att bli populära bland re
senärerna och öka totalresan
deL Kanske kan de t o m bli 
turistattraktioner: trådbussta
den Arnhem i Holland mark
nadsför sej som "Trolleystad". 

Än Vattenfalls ide med bil
lig trefasdrift som skulle ta 
bort behovet av dyra likriktar
stationer? V åra experter skakar 

på huvudet. Man kan av säker
hetsskäl inte hänga upp 
oisolerade växelströmsled
ningar mitt i stan. Däremot kan 
man i själva bussen omvandla 
trådens likström så att de 
billigare och robustare trefas
motorerna kan användas. 

Tungt med duo 
Trådbussystem finns alltså på 
marknaden och skulle kunna 
installeras i Lund på två år om 
den politiska viljan fanns. De 
andra alternativen är osäkra 
både vad gäller driftsekonomi 
och miljöfördelar. 

Själva tråden är ju en av de 
stora kostnaderna. Därför har 
ctet experimenterats med duo
bussar som kör med diesel på 
ytterkantemas grenlinjer där 
luftföroreningarna inte blir så 
koncentrerade. Bl a i det syd
tyska Esslingen finns ett så
dant system att beskåda. Men 
större motorvikt medför mindre 
marginal för passagerare. Den 

Lösnummer 2 kr 

nackdelen gäller också den 
lösning med dubbla, katalysa
torrenade bensinmotorer som 
f n provas i USA. Fast för 
krypkörning i garage eller 
förbi tillfälliga hinder har alla 
moderna västeuropeiska tråd
bussar små redan små bensin
drivna hjälpmotorer. 

Samordna med 
Linköping! 
Hur skulle då en trådbussintro
duktion i Lund kunna gå till? 
Andersson, Ljungberg & Odelid 
har skissat på ett nät, liksom 
f ö miljöpartiet med hjälp av 
Bo Persson. Men man kan 
mycket väl börja med en enda 
linje, för att bygga upp er
farenheter och slippa rea ut alla 
gamla bussar på en gång. Här i 
Lund skulle väl den långa och 
hårdast belastade linje 4, mel
lan· Gunnesbo och Norra Fäla
den, ligga bäst till. 

Själva bytet av system, från 
diesel till el, kostar förstås . 
Bl a måste en ny serviceorga
nisation med tillhörande kom
petens byggas upp (det är f ö 
viktigt att den nya lokalbuss
depån förläggs så att det blir 
lätt att ansluta ett trådnät). För 
att slippa göra om andra plane
ring och misstag, och för att 
spara tid, borde lundapoliti-
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Gunnesbo söndag 

Inför våra vilsna blickar 
växer de nya bostäderna 

sig många. 

Mellan husen står en rad 
av päronträd 

i en hårt beskuren verklighet. 

Sictensvansar äter av frukten 
och våra blickar får en stunds 

vila. 

Nu kan vi orientera oss: 
solen bländar utan tvekan 

och minusgraderna känns 
som förr. 

Karl Witting 



Kampen mot kärn
vapnen går vidare 
I somras hölls under några 
dagar det s k E~D-konventet i 
Lund. Det var delegater och 
aktivister från Europa som 
samlades för att d iskutera 
kring kampen mot kärnvapen. 
European Nuclear Disarmament 
-- Europeisk kärnvapen ned
rustning - är precis vad det 
låter som. En organisation för 
att avveckla kärnvapnen i 
Europa. I Lund arbetade en 
lokal arbetsgrupp som för
beredde och genomförde arran
gemanget. 

.. I ~väll träffas denna grupp 
for sista gången för att avsluta 
END-arbetet för Lunds del. Det 
betyder inte ett slut för kam
pen mot kärnvapnen. Tvärt
om, nästa års konvent blir i 
Spanien. Men att hålla kon
vent är naturligtvis inte det 
ENDa sättet att bekämpa kärn
vapnen. 

Någon kanske undrar om 
det är någon mening med den 
sortens evenemang, alltmedan 
stormakterna håller på att av
veckla kort- och medeldis
tansvapnen och istället satsar 
p~ dels taktiska kärnvapen 
(latta att ta med sig) och dels 
på lån.~distan~_kärnvapen och 
rymdforsvar. Ar det verkligen 
fråga om nedrustning kan man 
fråga sig . 

Naturligtvis räcker det inte 
med att hålla konvent ens i 
Lund. Man måste använda alla 
till buds stående medel. 

När våra lokala aktivister 
riskerar fängelse genom att 
klättra över staketet v i d 
Barsebäck så är det ett led i 
kampen eftersom B arse
b~ckverket producerar pluto
mum, som skulle kunna miss
brukas om det skulle hamna i 
fel händer 

Liksom de resor som nor
diska kvinnor gjort till Sov 
jet, Europa och USA för att 
påv~rka statsledningarna. Re
genngens framstötar i olika 
diplomatiska sammanhang hör 
också till kampen mot kärn
vapen. 

I Vpk har kärnvapenmot
ståndet gamla anor. I början 
på 50-talet genomfördes den 
s.k. stockholmsappellen ge
nom ett tålmodigt arbete a v 
dåvarande SKP, Sveriges 
Kommunistiska Parti. Den tid 
är emellertid förbi då kom
munisterna var de enda som 
kämpade mot kärnvapnen. 
END-konventet i Lund genom
fördes med stort stöd från det 
socialdemokratiska partiet. 
Vpk är sedau länge inte en
samma i kampen mot kärn
vapen. Och kampen går 
vidare! 

En avsutten 
politiker .At 
Jag har läst en del politikerme
moarer över åren, men frågan är 
om inte Ulf Adelsohns "Parti
ledare" - f.ö. nyss utgiven i 
pocket -slår det mesta. Då me
nar jag i en mycket speciell be
märkelse, nämligen i upprik
tighet. Memoarerna, som täc
ker tiden 1981-86, dvs de år då 
Adelsoho var ledare för Mode
rata Samlingpartiet, uppges 
vara baserade på dagliga band
upptagningar som skrivits ut 
av hans sekreterare och som 
sedan bara rensats från sekre
tessbelagda uppgifter och stö
tande personomdömen innan de 
tryckts . Inget i innehållet mot
säger detta. Inget av innehållet 
motsäger heller den bild man 
som mediakonsument fick av 
Adelsoho som partiledare: en 
schysst kille, en grabb bland 
grabbar som trivs bäst på is
hockeyläktaren med Thorbjörn 
(fixade han inte en del biljetter 
till Lasse också ?) och på glada 
middagar. Snäll verkar han 
också och lite känslig, det var 
ett misstag att han hamnade i 
politiken. 

Självkritik 
Kristina Zitko skriver i förra 
nr av VB att hon hoppas att 
Vpk Lunds styrelse i fort
sättningen skall kolla sina 
uppgifter innan den skriver 
ledare. 

En hovsam begäran med 
anledni~g av en formulering i 
ledare 1 nr 34 som Kristina 
tolkar som att styrelsen tror 
a~t ~U är en terroristorga
nisatiOn . 

Det har förvisso aldrig 
föresvävat Vpk Lunds styrelse 
och vi beklagar att formu
leringen med ordet i ni t i a t i v 
som tydligen har missför
ståtts. 

Det gäller demonstrationen 
30 nov . Det är alltså KU som 
i år sökt tillstånd till en fred
lig demonstJ:ation! Inte Före
ningen Stoppa Rasismen som 
vi felaktigt påstod. 

KU har heller aldrig tidi
gare år haft någonting som 
helst att göra med det tumult 
som uppstått kring 30-no
vemberföreningens fackeltåg . 

Efter att ha ägnat sig åt 
denna självkritik må det vara 
oss tillåtet att påpeka en lätt 
överdrift i Kristina inlägg. Vi 
kan inte finna att ledaren 
antyder att KU Lund skulle 
yara en terroristorganisation. 
Annu mindre kan vi finna 
belägg för beskyllningar att 
kasta Molotov-cocktails 
Knutna nävar hoppas vi dock 
att man fortfarande har i K U 
Lund. Om inte i luften så i 
varje fall i fickan. 

Vpk Lund, styrelsen 

En middagsälare 
Adelsoho efterträdde Bohman 
som partiledare, men satt inte i 
riksdagen, och inledningsvis 
var det Gösta som var hans sto
ra problem. Adelsoho tyckte 
om att vara ute i landet och 
!'rama om MUF-are och gå på 
mdustribesök, han gillade att 
äta luncher och herrmiddagar, 
för att inte tala om intima mid
dagar med "unga hustrun" och 
familjens närstående, tex kun
gaparet. Han vill gärna vara på 
sommarstället på Käringön 
eller fara till Brasilien och delta 
i karnevalen. Han är kort sagt 
som folk är mest. Men på arm
längds avstånd står hela tiden 
Gösta, med Morakniven vid 
livremmen och den lutheranska 
pliktmoralen i ryggen, och an
tyder att en partiledare kan 
möjligen få ägna lördagkväl
larna åt privatlivet. Det är en 
bild av generations- och tradi
tionsklyftor som jag tror kom
mer att bli klassisk i den sven
ska politiska historien. 

Det inte så lätt med de andra 
heller, t.ex. Lars Tobisson, den 
mörkblåe mörkmannen frän 
Göteborg som chikanerar par
tiet med sina fastighetsaffärer 
och sin nolltaxering eller den 
oberäknelige Calle Bildt. Då är 
det arrnat att vara ute och resa 
t.ex.till Lund som Adelso~ 
gör åtminstone tre besök i. 
Härliga möten med överfylld 
Stadshall, eller en entusiastisk 
Stora Salen och trevliga efter
sitsar i muntert lag. 

Den obegriplige Palme 
Men huvu_dproblemet är Palme, 
en mänmska som Adelsoho 
upplever som en gåta. Inte 
kommer han fram och hälsar 
honom välkommen till 
riksdagen och inte verkar han 
gilla ishockey heller. Sådana 
taskiga debattknep han kör med 
också - i 82 års valdebatt går 
han inte i replik utan sparar all 
sin tid för en tung slutinsats, 
men 85 när Adelsoho bytt 
taktik går Palme i svaromål 
som en terrier och får andra att 
verka passiva. Så gör väl inte 
en gentleman? Men riktigt o
mänsklig verkar han inte heller 
vara, han säger t.ex. några 
vänliga ord om Adelsohns far 
när han har dött. Vad är det som 
kan driva Palme, undrar Adel
soho och kommer slutligen 

. fram till att det nog är en dröm 
om att få Nobels fredspris. Sä 
mycket annorlunda det är med 
den riktiga sortens sossar, såna 
som V alter Åman och de gamla 
kompisarna från borgarrådsti
den i Stockholms stadshus. De 
kunde lika gärna varit mode
rater. 
Många supeer 
De här memoarerna berättar om 
något hundratal frukostar, lun
cher,middagar eller supeer, men 
här finns vad jag kunnat se 
~man orkar inte läsa så noga) 
mte en enda hänvisning till att 
Adelsoho skulle ha läst någon 

bok. Enligt vad man har för
stått så läste Erlander mänga 
olika sorters böcker, av inre 
behov och garnmal vana Palme 
läste mindre och mer selektivt , 
men hade uppenbara intellektu
ella behov. Adelsoho ger in
tryck av att ha lagt av med böc
ker när han kvitterat ut sin jur 
kand. Carl Bildt läser kanske 
inte de böcker man skulle vilja, 
men han läser säkert. Jag upp
fattar Adelsoho som ett undan
tagbland politiker på den ni
vän (man får hoppas det i alla 
fall) och jag tror att det var 
grunden till att Palme med 
instämmande frän många av oss 
kunde kalla behandla honom så 
nedlåtande. 

En beslutsfattare 
Adelsohos styrka ligger up
penbarligen på det exekutiva 
området, och det har han själv 
tydligt klart för sig, han kan 
fatta beslut, vad nu det innebär. 
Han trivdes som regerande bor
garråd i Stockholm och och han 
skulle ha trivts i en ny regering 
men att vara i opposition var 
en pl!ga och han kastade också 
in handduken.Till det kom sä
kert också två nyfödda skrikiga 
barn hemma. Han verkar lyck
ligare nu. Ja, så kan det gå. 

Lucifer 
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kerna samarbeta med sina kol
leger i det ovannämnda Linkö
ping, som nu har nått fram till 
offertstadiet. 

Men konkreta upplevelser 
av trådbussar är också viktigt, 
och eftersom man inte kan få 
några sådana i Sverige än får 
man bege sej utomlands . En 
första anhalt skulle kunna vara 
östtyska Eberswald eller Wei
mar som ligger rätt nära till . 
Men Esslingen eller Nancy i 
Frankrike skulle ge större 
utbyte. Med en sväng om den 
lilla österrikiska staden Kap
senborg skulle man kurrna stu
dera ett västeuropeiskt lågpris
system 

Snabbspårväg? 
På en sådan studieresa kunde 
man passa på att provåka 
snabbspårvägar och lokal
banor eftersom också sådana 
har förekommit i lundadiskus
sionen, närmast för sträckan 
Lund-Dalby. Karlsruhe är ett 
bra exempel. 

Fullvuxen, helt planskild 
järnväg till Dalby med t ex 
pågatåg skulle däremot bli 
orimligt dyrt med tanke på 
trafikuppgifterna, anser for 
skarna. Och snabbspårväg be
hövs kanske heller inte. Om 
man ändå bygger en trådbuss
linje till Linera kan man myc
ket väl förlänga den ut på 
landet. 

Gr 



Svar till 
Bernt Lundgren 
Bernt, du kan din argumen
tation till trots inte komma 
ifrån att du medverkat till ett 
beslut, som grovt kränkt an
dra människors rätt och vär
dighet. 

Du förtiger en rad omstän
digheter, som är viktiga i 
sammanhanget. 

För det första: 
Jag tror vi är överens om att 
säljaren av den aktuella bo
stadsrätten gör sig skyldig till 
grov diskriminering när h a n 
vägrar fullfölja försäljningen 
när han e_rfar att köparen är 
zigenare. Ar det inte så Bernt? 

För det andra: 
När säljaren vänder sig till 
styrelsen och ber om hjälp att 
förhindra köpet är detta också 
diskriminering. Vid ett icke
protokollfört sammanträde 
föreslår ordföranden ett bul
vanköp av bostadsrätten. sty
relsen vet om köparen inget 
annat än att den är zigenare! 
Tillsammans (du och j ag) 
förhindrar vi denna skum
raskaffär. 

Det finns alltså vid denna 
tidpunkt på ena sidan en öp
pet diskriminerande säljare, 
flera styrelseledamöter som 
till varje pris vill förhindra 
köparen att flytta in på Ting
vallen och på den andra sidan 
du och jag som vill förhindra 
en uppenbar oförrätt. 

Men föreningens ordför
ande och vice-värden ger inte 
slaget -förlorat. Man söker få 
fram uppgifter om köparen 
som skall rättfärdiga ett ute
stängande. Efter en parodisk 
undersökning (ett telefon
samtal) och en slarvig, kort 
muntlig föredragning fattar 
styrelsen sitt beslut att inte 
bevilja medlemsskap i 
föreningen. Av för mig obe
gripliga skäl ställer du upp på 
en ytlig, fördomsfull och skev 
bild av en zigensk familj 
förmedlad av personer som en 
vecka tidigare, till varje pris, 
velat utestänga familien 
enbart på grundval av deras 
etniska tillhörighet. 

Hur du Bernt som parti
medlem och socialarbetare 
kunnat inta denna ståndpunkt 
är lika beklagligt som obe
gripligt. 

Du vet lika väl som jag att 
en familj blivit utsatt för 
grovt och rättstridig dis
kriminering. Att sitta på två 
stolar samtidigt brukar nor
malt leda till att man trillar i 
golvet. 

Lars Bengtsson 

Dammar 
räddar å va t ten 
Förra veckan rapporterade VB 
om de höga halter av tung
metaller som uppmätts i Höje 
å. Vi vet inte mycket som kan 
härledas från dagvatten och 
bräddning (dvs överriDning) av 
avloppsvatten från tätorten, 
men det är säkerligen ingen 
försumbar andel. 

Ta vara på egen skit 
I torsdags behandlades också 
en vpk-motion i park- och 
naturvårdsnämnden: "Förvand
la dagvattnet från förorenings
källa till naturtillgång". I den 
argumenteras för ideer om lo
kalt omhändertagande av dag
vatten. En rimlig utgångspunkt 
är att var och en skall ta hand 
om sin skit, och att regnvatten 
som faller inom ett område tas 
om hand där i stället för att 
ledas bort i dyra avlopps
system och släppas ut i havet, 
medförande alla tungmetaller 
från avgaserna. 

Det finns idag utvecklad tek
nik för att klara detta. Där 
direkt infiltration i marken inte 
räcker till kan man bygga för
dröjningsmagasin och s k per
kulationsmagasin. Till ytter
mera visso kan dessa ordnas 
som bäckar och dammar som 
berikar miljön i parker och bo
stadsområden. 

Svaga motargument 
Det är märkligt att sådana här 
ideer inte drivs med kraft i 
dessa tider då partierna har 
försökt överträffa varandra i att 
vara miljöpartier. När motio
nen behandlades i nämnden 
fick vpk inte stöd av något 
annat parti mot förvaltningens 
skrivelse som inte föreslog 
några åtgärder men hävdade att 
- kostnaderna för lokalt 
omhändertagande av dagvatten 
är högre än för konventionell 
teknik, 
- lundatTaktens täta lerjordar 

gör förutsättningarna dåliga för 
infiltration, 
- det är risk för mögelskador i 
hus om markinfiltration av 
regnvatten införs, 
-en hög grundvattennivå är 
inte bra för träden. 

Inget av detta är något 
hållbart argument för att fort
sätta förorena vattendrag och 
hav. Kostnaderna blir högre så 
länge man bygger dubbla sy
stem, men med en konsekvent 
planering och räknat på längre 
tidsperioder måste rimligen 
kostnaderna för lokalt omhän
dertagande bli lägre än med 
konventionell teknik. Det 
finns många exempel som 
visar att den föreslagna tekni
ken är användbar på lerjordar, 
och förresten ligger inte hela 
kommunen eller tätorten på 
sådana. 

Om man är rädd for skador på 
hus är väl inget naturligare än 
att man börjar med att pröva 
tekniken på markmark. Kom
munen skulle kunna vara före
gångare och pröva lösningar 
som vid positivt utfall kunde 
överföras till bebyggd kvar
tersmark. 

Kommer tillbaka 
Men frågan lär komma igen, 
och de andr~ partierna lär få 
tänka om. Samma dag som 
park- och naturvårdsnämnden 
behandlade vpks motion ut
talade riksdagens jordbruks
utskott att man måste hitta 
lösningar för att · begränsa 
bräddning av avloppsvatten 
och utsläpp av dagvatten. 

Det är dock tråkigt att Lund 
som vanligt inte hör till de mer 
framsynta kommunerna. Kan
ske kan socialdemokraterna 
tänka en gång till så att full
mäktiges behandling utfaller 
annorlunda med hjälp av en ny 
majoritet. 

.Ann Schlyter 

Professor på plats 
F.n dd polilike-r kan rorr~ttn 
hli så l ~a.'it'n av sitt r-get hud
"ikap all de inlt" rikliKt .. ·et nr 
de befinner sig heller. 

Sum t ex \'pk-aren O<' h peda
gogikprofe-ssorn Daniel Kallos 
~m rikade säga "här l 
l.und .. di han ledde dl torR
möte l Umd l veckan. 

•·a~t han riddade ~lg fön:tJ.~ 
snabbt, Renom atl pipeka att 
han visserligen bott i Lund 
minga ir men trlv5 mycket 
bAltre l Umd. 

Från en läsare i Umeå har följande tidningsklipp insänts. 
Klippet kommer från Västerbottens Folkblad 

Frän det 
kommunala 

Fastighetsägare aynnas 

Bostadsförmedlingen fick nya 
regler för några månader se
dan. Fastighetsägare som be
höver statliga lån för ombygg
nad får nu behålla fem lägen
heter, mot tidigare en, för 
egen förmedling. Villkoret är 
att de fem lägenheterna ska 
gå till medlemmar i den egna 
familjen, Kommunen· vill 
därmed underlätta för flera 
generationer att bo nära var
andra, men har i praktiken 
självmant avsagt sig sin rätt 
att förmedla lägenheter. 

Nu har den första prak
tiska tillämpningen dykt upp 
i fastighetsnämnden, Ett hus 
med fem lägenheter som är i 
behov av en mindre ombygg
nad . Alla lägenheterna är 
tomma och fastighetsägaren 
påstår att hans släktingar ska 
flytta in. Bara en av släkting
arna bor i Lund nu. Borgar
na tror på ägaren. 

Ingen utbyggd Vårfruskola 
Skolkansliet har gjort ett för
slag till skolplan dvs en plan 
för vilka skolor som behöver 
byggas ut, i vilka bostadsom
råden det behövs nya skolor 
osv. Nu bussas elever från en 
del av stan till skolor i andra 
delar av stan. Skolor byggs 
om det ena året för en typ av 
undervisning för att nästa år 
användas till något annat. 
Vpk och socialdemokraterna 
har länge krävt en skolplan. I 
den plan som nu presenteras 
finns inte med någop utbygg
nad av Vårfruskolaif. I stället 
ska barn från innerstan gå på 
Svaneskolan redan från första 
klass. 

I övrigt föreslås en ny 
skola med högstadium på 
Gunnesbo. Den behövs när 
Värpinge byggs ut för då får 
Gunnesbobarnen_inte plats på 
Fågelskolan. Även på Linero 
planeras en högstadieskola så 
att ungdomarna kan vara kvar 
i sin stadsdel och slippa 
bussas till Järnåkraskolan. 

Budgetdebatten 
i 

närradion 

På måndag den 28 sänder 
VPK valda delar av kom
munfullmäktiges budget
möte i Radio solidaritet 
kll7 .30-18på99.1 MHz. 
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Ingen Eisler nu 
De Eislerdagar, som skulle be
lysa olika dimensioner av den 
alltför lite kända tonsättarens 
verksamhet och som var pla
nerade till denna vecka, fick i 
hast inställas. Skälet var att 
den professionella kammar
musikensemble som skulle ha 
framträtt inte klarade av sitt 
åtagande. I det läget bedömde 
arrangörerna att en viktig 
grundsten i projektet var borta 
och att helheten hamnade allt
för långt från intentionerna. De 
beslöt därför att avlysa Eisler
dagarna. 

Beskedet mottogs med be
svikelse, inte minst av alla en
skilda och grupper som hade 
lagt ner ett betydande arbete på 
olika slags förberedelser. 

De engagerade har också 
framfört starka önskemål om 
ett nytt försök längre fram. 
Något beslut i den vägen lär 
inte kunna fattas genast, och 
en förutsättning är bl a att 
organisationsgruppen reorga
niseras. Däremot visar en 
snabbutredning att de allmänna 
förutsättningarna verkar goda 
för Eislerdagar någon gång 
under våren. Hertalet av de nu 
engagerade ställer 

Ett nytt förslag till terminal 
för sJ-bussarna har lagts fram 
av stadsbyggnadsdirektör Ber
til Hjort. Det är en minitermi
nal vid Bangatan, strax utan
för stationen, utan några sto
ra uppställningsplatser för de 
orangea bussarna. De göms i 
stället bakom nya hus utefter 
Spolegatan, och med körmöj
lighet på spårområdet upp till 
depån vid Kung Oskars bro. 

Förslaget är mycket mått
ligt och motsvarar Vpk:s linje 
i terminalfrågan, utom möjli
gen att sJ-bussarna trots allt 
hamnar inom stadskärnan. 

företrädare för officiella musik
institutioner har uttryckt sitt 
stora intresse och ökade eko
nomiska anslag har ställts 
utsikt. 

Innomhusfotboll 
på undantag 
På Lundskorpens herrrfot
bollssektions årsmöte i mån
dags oroade man sig lite över 
Fritidsförvaltningens ogina 
inställnin till inomhusfotbolL 
Av hävd anser den prohand
bollitiska tjänstemannakåren 
att inomhusfotboll inte är nå
gon inomhusidrott, och där
för nästan inte bör ha rätt till 
träningstider i kommunens 
hallar. Men nu gäller det 
framförallt tilltaget att kräva 
rejäl . hyra för Tornacupen i 
inomhusfotboll nästa år. Det 
blir de små fattiga korpföre
ningarna som får betala! 
Kanske han Fries kan göra 
något åt det, var det någon 
som sa. 

För övrigt gick mötet i 
lugnets tecken: omval, inga 
höjda avgifter, noll nyheter. 
Den traditionella prisutdel
ningen avslutade mötet . 
Vpk IF fick en buckla för 
andraplats i oldboyscupen 
(om inte Brandkåren beseg
rat oss efter förlängning hade 
vi dessu tom fått badhandu
kar). Korpen bjöd på kaffe 
med dopp. 

Wi\ 
Till skillnad från SAP:s och 
m :s vidlyftiga ideer är det 
dock genomförbart. 

Väster om järnvägen före
slås rivning av stadsarkitekt
kontoret (Bertil Hjort pensio
neras i vår!), och angöring för 
taxi och bilar från väster. Det 
är förstås inte så bra, men 
dom kanske måste in nån
stans. 

En ny, bredare tunnel fö
resås under Bangatan med tju
siga entrebyggnader. D.et är ju 
något man kan vänta med, 
tycker 

Thomas Schlyter 

Karin Blom 

Uarda vägen D: 85 
223 71 Lund 

sondar\tet 
me\\an 
svens~ar ocn 
invandrare 

försvara 
asylrätten 

S olungdomar från Lerbäck
skolan, Svaneskolan, Kate
dralskolan och andra skolor 
har reagerat mot en ökad 
främlinmgsfientlighet och 
tillsammans med andra ung
domsorganisationer i Lund 
arrangerar man en värdig mot
demonstration mot 30-no
vemberföreningens fackeltåg. 

Ledningen för Katedral
skolan är måttligt förtjusta i 
att 30-novemberföreningen 
förlägger sitt demonstrations
mål till skolan. 

Arrangörerna betonar att 
man inte i första hand demon
strerar mot 30 november
föreningen utan fast mer mot 
Sjöboandan så som den finns 
också på andra håll än i 
Sjöbo. 

Huvudparollerna är dem 
som syns i rubriken men man 
för också fram krav som att 
svenskundervisningen måste 
förbättras och man vänder sig 
mot talet om att flyktingarna 
ligger samhället till last. 
Tvärtom säger man att de är 
en tillgång för samhället 
genom att de arbetar och 
betalar skatt. 

Dag för V pk Lunds 
årsmöte bestämt 
Styrelsen för Vpk Lund med
delar att den har bestämt att 
lördag 4 febr. blir dagen för 
årsmötet 1989. Lokal blir 
som vanligt Fakiren, Bred
gatan 5. 

Sista dag för inlämnande 
av motioner till årsmötet blir 
mändag 9 jan. 

Nomineringar till styrelsen 
skall vara valberedningen 
tillhanda mändag 16 jan. 

styrelsen arbetar under den 
kommande månaden med 
förslag till Verksamhetsplan 
för 1989. 
Förslag mottages tacksamt! 

Nästa vecka blir det budget
möte i kommunfullmäktige. 
Det brukar vara i dagarna tre. 

POSTTIDNING 

Samling på 
Clemenstorget 
Onsdag 30 nov. 
kl 17.30 
Avmarsch kl 18.00 till 
Clemenstorget där avslutande 
möt.e hålls kl 19.00 - 20.00. 
Det blir tal av bl a pastor 
Ingemar Simonsson, sång och 
musik. Bl.a. medverkar Lunds 
Kommunistiska Blåsorkester 
och en chilensk sånggrupp. 

Efter mötet hålls Oppet Hus 
på Smålands Nation som 
också står bakom demonstra
tionen liksom Vpk Lund, som 
enda komrnunfullmäktigeparti. 

1 O-års jubileum 

Föreningen för kvinnliga fors· 
k are firar l O-års jubileum 
och Forum för kvinnoforsk
ning 5 -års jubileum. 
Det blir ett intressant 
program lördagen den 26/11 
med början kl 13 och man 
kommer att hålla till i Stora 
salen, Palaestra. Alla väl· 
kommna! Fri entre. 

VPK l F Träning l ö kl 15-17 pil 
Lerbäckssko lan . 

BLASORKESTERN Lö 215/11, 
l n gen rep. Däremot sö 27/11 
rep Kapellsalen 18.45. Ons 
30/11 antirasistisk marsch. Saml. 
Ciamenstorget kl 17 .45. 

DAMORKESTERN Obs sö 27/11 
kl 17.00 pli Palaestra. Spelning 

1/12 i Stadshallen SAml 18.00. 

l n get kompolmöte nästa vecka 
pga budgetsammanträde l full· 
mäktige. 

Detta VB gjordes av Lars Borgs

ström samt Finn Hagberg. 

Kontaktredaktör för nästa V B 

är Gunnar Sandin 13 58 99. 
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