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Vi ii r tn~lnga! 
Tvåhundra, tippade erfar

na demonstrationsarrangörer . 
Men de var tydligen alltför er
farna för att hänga med i de 
aktuella politiska stämningar
na. Det kom ett tusental till 
demonstrationen »Mot rasism 
och främlingsfientlighet». 
Trots nio graders kyla som 
fick Blåsorkestern att avbryta 
sitt spelförsök pga is i ven
tilerna. 

Men det gjorde inte så 
mycket. Sambaorkestern tål
de kylan och lät minst lika 
mäktig. Kören »Svart på vitt» 
sjöng redan i demonstrations
tåget, och så var det ju talkö
rerna: 

Vi är många 
vi är starka 
stoppa rasismen NU! 

och 

Ingen tvekan, upp till kamp 
mot rasism och stöveltramp 

~ 

Visst var det många kända 
ansikten för dem som brukar 
gå i vänsterns demonstratio
ner. Men det fanns massor av 
nya, mest unga. Det var dem 
som veteranerna inte räknat 
med. Det är sånt som gör 
politiken så spännande i des
sa postmoderna tider. 

Det var som i somras, då 
femton tusen helsingborgare 
plötsligt samlades till en mil
jödemonstration. 

Sen må man beklaga att 
ett av syftena med demon
strationen inte uppfylldes 
helt, nämligen att avstyra det 
traditionella bråket kring Karl 
XII-tåget. 

Första försöket med fac
keltåget stoppades vid stor
torget. Först vid halvtiotiden 
när nästan alla demonstra
tionsstörare och tevefolket 
gått hem kunde det fullföl
jas, under starkt polisskydd , 
och då var facklorna slut. 

Apropå 30 november. Ulf Lundkvists teckning fitzns i hans 
"Djupfryst i hemmet". Den återges med hans tillstånd (tack 
för det!) men något beskuren. 

Det jlnns pengar! 
VB och vpk kom att spela en markant roll i full 
mäktiges debatt om nästa års kommunala budget. Gun 
Hellsvik (m) citerade med intresserat ogillande förra 
VB-numrets plädering för höjd kommunalskatt. Debu
tanten David Edgerton (vpk) väckte stort intresse 
med ett närmast motsatt budskap: Lunds ekonomi är 
bättre än vad borgare och socialdemokraterna ut
målar, och det är inte fel att öka uppLåningen till 
angelägna investeringar. 
-Jag återkommer i VB med en 
utförligare argumentation, sä
ger David Edgerton. Men vi har 
de senaste dagarna fått infor
mationer som stöder vpks håll
ning i budget- och kommunal
skattefrågan. De senaste prog
noserna för 1989 visar på fort
satt högkonjunktur vilket bl a 
innebär låg arbetslöshet och 
förhållandevis låga socialutgif
ter samt goda skatteintäkter. 
Det senare besannas av en ny 
framskrivning från kommu
nens budgetkontor som visar 
ett skatteplus på åtta miljoner 
jämfört med de siffror som lig
ger till grund för budgeten. 

- Budgetavdelningen bru
kar _ta till för lågt. Det är kan
ske en sund reflex av dem men 
resultatet är att inkomsterna 
alltid blir högre i verkligheten, 
och det måste vi politiker för
stås vara uppmärksamma på. 

Skulle det mot förmodan 
visa sej att utfallet blir sämre 
så är det ingen katastrof för ett 
enda år, säger David. Och just 
det kommande året får vi med 

vpks förslag friska miljoner 
genom försäljningen av Grand 
hotell. De ska visserligen inte 
an v ändas till driften men de 
stärker ändå likviditeten. 

Ser vi till kommunens till
gångar så är de mycket större 
än vad budgeten utvisar. Ta t ex 
Vårfruskolan som i princip är 
avskriven men som naturligt
vis representerar ett betydande 
värde med sina fungerande lo
kaler och sin stora, centrala 
tomt. 

- Flera stora byggen, dvs 
kapitalinvesteringar, är aktu
ella och har diskuterats livligt 
de här dagarna, t ex gymnasie
skolorna och den nya publik
hallen. Sånt bör man normalt 
låna pengar till, för då kan man 
använda anläggningarna långt 
tidigare än om man måste spara 
ihop till dem först. Och be
hoven finns ju nu. 

Sen kan det ändå bli aktuellt 
att höja kommunalskatten. 
Men låt oss diskutera den saken 
då. I år behövs det inte, av
slutar David Edgerton. 

Inga mera block? 
- Det finns inte längre några 
block i lundapolitiken, är 
budskapet från kommunsty
relsens ordförande (efter ny
år) Claes Göran Jönsson (s), 
både på fullmäktiges budget
debatt och i socialdemokra
ternas masstidning Lunda
demokraten. Stämmer det? 

Nej, långt ifrån. De tre 
borgerliga partierna uppfattar 
sej säkert fortfarande som ett 
fast block och agerar i huvud
sak därefter. Men det ska er
kännas att något har hänt 
även där. Både centern och 
folkpartiet tycks vilja lossa på 

det moderata greppet, vilket 
i budgetdebatten yttrade sej i 
åtskilliga säryrkanden och eg
na pläderingar. Och även in
om det moderata partiet har 
spännvidden ökat, om man 
får döma efter den nye och 
unge Björn Falk med hans 
ex tre m t ny liberala åsikter i 
skolfrågor - dvs att välbärga
de föräldrar ska få större eko
nomiska resurser (av det all
männa) för att sätta sina barn 

F-arts på :mittuppslaget, där 
det även finns annat material 
från fullmäktigemöte t. 



~~~tR-e>.~ Inga tnera block? 

Talande s-tystnad? 
Lundaborna vill pröva en ny 
kommunledning, talade de om i 
valet. Majoritetens i grunden 

Jo, tnen även öppningar 
borgerliga sympatier är inte att Forts från sid l. 
ta miste på (det säger den sista 
trettiårsperiodens val och allt i kvalitetsskolor. Undrar 
som vi vet om kommunens so- egentligen varför hans parti 
ciala sammansättning), men har nominerat honom till 
kritiken mot de borgerliga par- skolstyrelsen, så ringa intresse 
tierna för deras allmänna trög- som han tycks ha för den all-
het och oförmåga hade gjort männa grundskolan och dess 
intryck. Nu ville man ge problem. 
s+mp+vpk en chans. Även s, mp och vpk tyck-

Att miljöpolitiken var den tes ha behov av att visa upp 
stora valfrågan vet vi. Kan de sitt oberoende. Det är illa när 
tre majoritetspartierna vid val- det leder till att socialdemo-
periodens slut uppvisa konkre- kraterna ingår s k betongalli-
ta och synbara bevis för att det anser med moderaterna, som 
har skett något nytt och posi- bl a skedde i trafikfrågorna. 
tivt på det området är utsikterna Men det är positivt när full-
goda för ett fortsatt vänster- mäktigedebatterna blir mer av 
styre. Annars inte. Llialog och mindre av deklara-

De dominerande miljöfrå- tioner. Man upplevde hur le-
gorna för en inlandskommun darnöter i alla partier upp-
som Lund är luftföroreningarna märksamt lyssnade på David 
och trafiken. Därtill kommer Edgertons ekonomiska ana-
den medeltida stadskärnans lys. Detsamma gäller Bodil 
speciella problem. Vi håller på Liedbergs (fp) mycket sak-
att få en situation där lunda- kunniga inlägg i miljödehat-
borna inte vill ha några bussar ten, efter vilka vpk-represen-
alls inne i centrala stan. Det tanter suckande konstaterade 
skulle å andra sidan dramatiskt att man inte kunde ställa upp 
försämra kollektivtrafikens med något liknande. När det 
attraktivitet och möjligheter. gäller kunskaper om miljön 

Det finns en, säger en håll- har Bodil Hansson lämnat en 
bar utväg ur denna onda cirkel: lucka efter sej i vpk-gruppen. 
elektriska bussar, dvs trådbus- Ett par kvinnor som suttit 
sar. Det har VB hävdat länge, i fullmäktige tidigare spelade 
och på senare tid har den linjen nu en centralare roll är förr : 
trevligt nog fått växande an- Ingegerd Malmkvist och Mar-
slutning. Däremot räcker det gareta Dovsjö (s), Christel 
inte med renare dieselmotorer, Hammar (m) . Men några sär-
även om det skulle vara bra för skilda kvinnolinjer eller kvin-
luften . Skillnaden blir inte tyd- noaspekter fick inte genom-
lig nog för folk i gemen. Men slag i besluten denna gång, 
kontaktledningarna till en enda trots Gunlög Stenfelts (vpk, 
busslinje skulle visa lunda- intressant nydebut) försök att 
borna att det var slut på det påvisa en sådan i kollektivtra-
eviga snacket, att det äntligen 1--------------, 
hände något. 

Politik handlar faktiskt inte 
bara om sakfrågor. Symbolfrå
gor är en lika viktig dimen
sion. Det inser alla politiker 
v är da namnet. 

Därför var det med förväntan 
man lyssnade på trafikavsnittet 
i fullmäktiges budgetdebatt nu i 
måndags. Det blev en lång och 
livlig debatt med många inl~gg 
och deltagare ur alla partier. 
Utom ett. Fullmäktiges största 
parti, socialdemokraterna, satt 
nämligen mol tysta, och inte 
ens direkta hänvändelser och 
frågor till dem fick upp en enda 
ur bänken. 

Mp och vpk ville anslå 
150 000 kr till projektering 
av trådbussar. Om inte projek
teringen startar nästa år är ut
sikterna dystra för att vi ska få 
några trådbussar i Lund till 
valrörelsen 1991. Men s-grup
pen röstade med borgarna och 
mot anslaget - utom Lennart 
Prytz, fullmäktiges nya ordfö
rande, som avstod. 

Detta plus en del sidoinfor-

mation ute i korridoren visade 
att s-gruppen var splittrad i frå
gan. Ett annat utslag av det var 
Lars Åströms, trafiknämndens 
nye ordförandes, frånvaro . . ~är 
talades det öppet om politisk 
influensa. Åström har tidigare 
deklarerat stora ambitioner på 
trafikområdet men tycks åter ha 
blivit överkörd av betong
falangen . Förra gången var 
som bekant när hans motstånd 
mot Västra Ringen, som hade 
vunnit gehör i stadsdelsför
eningen och arbetarekommu
nen, knäcktes efter ingripande 
från "högre ort". 

Det är allvarligt och illa
varslande att socialdemokrater
na inte är beredda till en kon
kret insats för lundamiljön. Det 
är allvarligt att deras grupp
ledning inte förstår trådbuss
frågans symboliska laddning 
och möjligheter. Men det är 
inte minst illavarslande att de 
inte inser nödvändigheten av 
att yttra sej i den politiskt 
kanske viktigaste debatten på 
årets budgetrnöte. 

fikfrågan. Fast det argumen- lämna förankringen bland 
tet är nog inte lika relevant medlemmarna ska inte för-
längre. Påfallande många av 
Lunds bilar körs numera av 
kvinnor. 

Den nya öppenheten för
utsätter ju större improvisa
tionsförmåga hos både enskil
da politiker och partigrupper, 
och det kan komma i strid 
med andra principer. Miljö
partiet hänvisade till de mö
dosamt fattade besluten på 
medlemsmötena: inte kunde 
man lämna dem på stående 
fot. antagligen kommer den 
(nya) praktiska politikens 
krav att tvinga även dem till 
att bli mer av representanter 
och mindre av delegater för 
sitt parti, men faran av att 

ringas. 
Det talades också mer 

ideologi än på länge från flera 
håll, även om det brukar fin
nas med i budgetdebatterna. 
Presidiet lät det ske men den 
nye ordföranden Lennart 
Prytz verkade lite väl snabb 
med påpekanden ibland, när 
han tyckte att talarna lämna
de ämnet. Det var lite för 
mycket Ohlsson och för lite 
Andersson ibland, uttryckte 
en van iakttagare med syft~ 
ning på Prytz närmaste före
trädare. 

Gunnar Sandin 

V pk ensa111 antikapitalist 
Håll hyrorna nere genom 

att anslå pengar som stöd till 
det kommunala fastighetsbo
laget LKF, argumenterade 
David Edgerton (vpk) och 
krävde 3 milj kr till LKF. 

Det skulle gynna alla hy-

resgäster, eftersom hyrorna 
i privatägda hus måste följa 
hyresnivån i kommunalägda 
hus. 

- Nej det vill vi inte, sva
rade moderaten Annika An
nerby. Det skulle ge en sned
vridning av konkurrensförhål
landena. Det skulle vara be
lastande för de privata fastig
hetsägarna. 

- Javisst, svarade David 
Edgerton. Det är ett klart 
antikapitalistiskt förslag. 

Vpk blev ensamt om att 
begära stöd till hyresgästerna. 

- Låga hyror är bra, sa 
Larry Andow (s). Men vi vill 
inte ge ett generellt bidrag till 
alla hyresgäster i LKF. 

- Vpk:s förslag leder på 
sikt till en monopolisering av 
fastighetsmarknaden. Och en 
monopolisering ger inte lägre 
kostnader, menade Annika 
Annerby (m). 

I röstningen fick vpk (och 
hyresgästerna inte stöd av nå
gon. På den tiden han var 
hyresgästföreningens ombuds
man brukade Jan Kockum (s) 
åtminstone lägga ner sin röst, 
för skams skull, när motsva
rande ärende var uppe. Men 
så icke nu, när han avancerat 
inom Rörelsen . 

Deldebatten om dammen i stadsparken var inte alldeles lätt 
att få grepp om. Den lär vara smutsig och farlig. Det har varit 
3 4 års borgerlig majoritet i parknämnden .. . 



Pi11Sa1nt tyst 0111 gratis li1roböcker 
- Det ska inte kosta något 

att gå i skolan, sa Roland An
dersson (vpk). Därför är vi 
emot avgiften på skolmat, 
och därför. tycker vi det är fel 
att eleverna i kommunens 
vuxenutbildning tvingas beta
la sina läroböcker. själva. De 
människor som av en eller 
annan anledning inte haft 
möjlighet att skaffa sig gym
nasieutbildning som unga, har 
samma rätt till gratis utbild-

ning som eleverna i ungdoms
skolan. 

Vpk:s förslag var mycket 
modest; nämligen att ge kom
vux en summa pengar som 
grundplåt till att köpa in 
böcker som eleverna får låna. 

- Vad säger ni andra om 
det? undrade Roland Anders
son. 

Det blev pinsamt tyst i 
fullmäktigesalen. Inte ens so
cialdemokraterna sa något. 

När det stod klart att il}gen 
tänkte yttra sig lät kommun
fullmäktiges ordförande klub
ban falla med kommentaren: 

- Personligen stödjer jag 
förslaget. 

Vid voteringen hördes någ
ra tveksamma röster från so
cialdemokratiska kvinnor. 
Två miljöpartister och en so
cialdemokrat avstod från att 
rösta. 

Försök till dubbelspel 
Det är lögn att påstå att so
cialdemokraterna gynnar Spy
ken framför Polhemsskolan, 
dundrade Lars Andrre i Arbe
tet i förra veckan (i lundasi
dornas näst fränaste insändar
debatt - den fränaste stod 
mellan Henry Pettersson och 
Birger Rehn. Konässörerna på 
socialdemokratiska hund& 
kattslagsmål fick verkligen 
sitt). 

Vad VB gjort när det gäl
ler skolanslagen är att vi i en 
och samma artikel förde sam
man hur socialdemokraterna 
hade agerat vid två olika till
fällen i skolstyrelsen. Den ena 
gången behandlades Polhems
skolan. Socialdemokraterna 
ville bygga ut men inte så 

Ji'rukost-JYS: 

mycket som personal och ele
ver vill , och som man planerat 
i många år. Det skulle behö
vas ytterligare 15 milj kr. 

Den andra gången behand
lades Spyken. Socialdemokra
terna ville anslå 9 milj kr för 
ombyggnad. Fast i en proto
kollsanteckning sade de att de 
gick med på det anslaget bara 
om Polhemsskolar1 först fick 
sitt . 

Medges att vi till en början 
inte observerade protokolls
anteckningen. Men den visar i 
sin tur att socialdemokraterna 
försökt sig på dubbelspel. För 
Spykens intressenter kunde 
de visa sin beredvillighet att 
gå med på anslaget, för Pol-

Dttbbel dubbel111iss 
I en lång serie under hösten behandlade och bedömde 
VB stadskärnans kafeer och andra serveringar l deras 
egenskap av frukostställen. Men serien missade två 
förtjänta ställen. Dessutom uppfyller de båda ett krav 
som VB länge har drivit: kravet på morgonöppna 
serveringar. Det handlar om stans två bafeer: Liset
te's på Bredgatan och Cilla's l Lilla Flskaregatan. 
Det är tacksamt att behandla jobbet visas av t ex arraks-
dem i samma artikel. De är bullarna, där ju inga bakugnar 
nämligen mycket lika inbör- är inblandade, men som håller 
des, inte bara i det löjliga sättet mycket god klass på bägge 
att hänga på genitivesset. ställena. Wienerbröden är kris-

Vi kan börja med den gläd- piga, med ett litet plus för 
jande morgontidigheten. Äntli- Lisettes men Cilla har i gen-
gen finns det ställen på stan där gäld en king size-variant för 
den morgonpigge, nattsudda- den extra hungrige. 
ren, den tillresande osv kan få Priset är inget att bråka om 
sej kaffe, macka och bulle re- men man betalar extra för på-
dan klockan sju, utan att lösa fyllning av kaffe. Det är väl 
dyr frukostbiljett på Lundia. Så inte meningen att man ska för-
ihärdigt som vi i VB har pro- bli sittande på bafen med dess 
pagerat i den frågan är det få stolar och pallar. Frestelsen 
faktiskt lite generande att vi så är kanske heller inte så stor, 
sent upptäckte de nya möjlig- trots det goda brödet, på grund 
heterna. av det stressande bullret. Det 

Vi har förut i serien haft kommer från kompressom till 

hemsskolans att den egentli
gen var prioriterad. 

Fast när saken kom till av
görande i fullmäktige tycks 
socialdemokraterna ha tagit 
intryck av reaktionerna . 
Ingendera skolan fick vad den 
ville ha. 

Fp förenklade 
- Det är meningslöst att diskutera 
valfrihet med socialister, sade To· 
ve Klette (fp) i debatten om ål
derdomshemmen. Den typen av 
goddag yxskaft·argument var så 
vanlig att Andre de Richelieu till 
slut utbrast: Med en dåres envis
het påstår Ebba Lyttkens att vi 
i miljöpartiet inte vill ha åder
domshem. En lögn blir inte san
ning bara för att man upprepar 
den. 

Moderater 
n1ot vindkraft 
Energiverken ska köpa ett 
vindkraftverk. Det har kom
munfullmäktige beslutat. 
Tjänstemännen på förvalt
ningen har jobbat snabbt och 
har nu förslag på 14 olika 
alternativ att placera en vind
mölla på. Vilken plats man 
slutligen väljer beror bl a på 
markägarna och hur man kan 
komma överens om marken. 

Men moderaterna försöker 
förhala utbyggnaden av vind
kraft. I energiverksstyrelsen 
yrkade de på återremiss av 
förslaget . De litade tydligen 
inte på att de 14 alternativen 
var realistiska. De sa att man 
inte ska besluta att köpa ett 
vindkraftverk innan man vet 
exakt var det ska placeras. 
Moderaterna brukar inte dra 
sig för att låta energiverkens 
personal sköta stora ärenden 

1 på egen hand. Men nu nedlå
ter de sig t o m att antyda att 
tjänstemännen är så dumma 
att de skulle köpa ett kraft
verk utan att ha någonstans 
att ställa det. Först såg det ut 

kritiska kommentarer till den de stora, öppna kyldiskarna, 
nya bake off-teknik som bafe- och därtill brukar Lisette ha , 

som om samtiliga borgare 
skulle följa moderaterna. 
Men efter debatt i styrelsen vågen bygger på. Men det radion på. 

måste erkännas att både Lisette Men klockan sju en kylig 
och Cilla hanterar sina maski- morgon står man ut med det 
ner väl. Att de har känsla för mesta för att få lite kaffe. 

Gr 

ändrade sig centern och folk
partiet och moderaterna blev 
ensamma bakåtsträvare. 

Från det 
kommunala 

V pk i kommunens 
styrelser och nämnder 
KOMMUNSTYRELSEN 
Gunlög Stenfelt 
Roland Andersson (suppl) 
BESV ÄRSNÄMNDEN 
E va Hallgren 
Anna-Stina Löven (suppl) 
B IBLIOTEKSN ÄMNDEN 
Jan Nilsson 
Boel Billgren (suppl) 
BYGGNADSNÄMNDEN 
Thomas Schlyter (v ordf) 
Bengt Karlsson (suppl) 
ENERGIVERKSTYRELSEN 
Lars Bengtsson 
Åke Arvidsson (suppl) 
F ASTIGHETSNÄMDEN 
David Edgerton 
Ylva Stubbergaard (suppl) 
FRITIDSNÄMNDEN 
Göran Fries (ordf) 
Finn Hagberg (suppl) 
GATU & TRAFIKNÄMND 
Lars-Arne Norborg (v ordf) 
Mårten Duner (suppl) 
K OMMUNREVISIO NEN 
Bengt Olle Bengtsson 
Lars Borgström (suppl) 
K ONSTHALLSN ÄMNDEN 
\1ats Nilsson 
Birgit Krantz (suppl) 
KUL TUSTÖDSNÄMNDEN 
Rabert Berg (ordf) 
Kitten Anderberg (suppl) 
KOMMUNDELSNÄMND 
NORR 
Tarcisio Bommarco (v ordf) 
Lena Lundgren (suppl) 
MILJö & HÄLSOSKYDDS
NÄMNDEN 
Karin Svensson Smith 
Jan-Erik Mattsson (suppl) 
MUSIK & TEATERNÄMND 
Ann Rothlin (ordf) 
Sten Henriksson (suppl) 
NAMNBEREDNINGEN 
Gunnar Sandin 
Katinka Hort (suppl) 
PARK & NATURVÅRDs
NÄMNDEN 
Ann Schlyter 
Henrik Smith (suppl) 
RENHALLNINGS
STYRELSEN 
Ulla Henriksson (ordf) 
Mats Bohgard (suppl) 
RÄDDNINGSNÄMNDEN 
Kent Nilsson 
Göran Persson (suppl) 
SKOLSTYRELSEN 
Gunnar Stensson 
Bengt Hall (suppl) 
SOCIALNÄMNDEN 
Sven-Bertil Persson (v ordf) 
Ulla Hansson (suppl) 
SOCIAL DISTRIKTs
NÄMND NORR 
Hillevi Andersson 
Monica Eriksson (suppl) 
SOCIAL DISTRIKTs
NÄMND SöDER 
Kerstin Larsson (ordf) 
Marianne Sonnby (:suppl) 

Forts på sid 4. 
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K o 11st·f1·o 11 te11 

Tingvallen ännu en gång 
Lars, jag tycker du överreage
rar i din artikel i VB nr 36. 

För det första finns mål
konflikter som du inte vill se . 
Dessa gäller å ena sidan rätten 
till boende i föreningen för 
den ansökande familjen och 
å andra sidan rätten för med
lemmarna, i synnerhet de äld
re i den aktuella trappan att 
ha en god boendesituation 
utan oroande störningar. In
formationen vid det första be
slu tstillfället var enligt min 
mening sådan att styrelsen 
hade skyldighet att i denna 
målkonflikt säga nej till den 
sökande familjen. 

Konstnärerna i Röda Sa
longen som var inrymd i 
vpk:s valbyrå i höstas, har 
rönt en del uppmärksamhet. 

Christer Möller har upp
märksammats av konsthalls
chefen Marianne Bråhammar, 
som. kunde tänka sig hans 
arbetarbilder i en kommande 
utställning om bilder kring 
arbetsliv . 

Göte Bergström har fått 
sin målning där han skildrar 
Lenhovdas järnvägsstation -
en hy Ilning till kollektiv
trafiken - såld t ill Uppvi
dinge kommun i Småland. 
Målningen ska placeras i Len
hovdas bibliotek. 

Dessutom hörde en del 
privatpersoner av sig och ville 
köpa tavlor. 

För det andra går du väl 
långt när du diktar en histo
ria om rasism hos vicevärden 
och ordföranden. Vid det 
icke protokollförda möte du 
refererar till, ställde alla upp 
på att zigensk härkomst inte 
är skäl att neka medlemskap. 
Något förslag om bulvanköp 
lades enligt min mening inte 
fram vid detta möte. 

Din syn, att vicevärden 
och ordföranden aktivt sökt 
information för att rättfärdi
ga ett utestängande, delar 
jag inte. Denna skrivning är 
ren spekulation från din sida. 

Göte Bergström har målat smalspårståget på Östra Värends Jvg 

~------~~-------------------------
~ ., genheter: matsal, dagrum, gästrum 

l 
mm. Vi behöver stolar, matbord, 

LA
rsT soffgrupp, lampro, mattor, bord-
~.._ tennisbord , bokhyllor mm. Till 

vårt gemensamma kök kommer vi 
naturligtvis att behöva det mesta 
som krävs för ett vä l tilltaget kök. 

Att vara på sin vakt mot 
rasism är nödvändigt, men 
i det här fallet tycker jag att 
du inte ser klart varken när 
det gäller de aktuella mål
konflikterna eller bevekelse
grunderna hos styrelsemed
lemmarna. 

Bernt Lundgren 
Vice ordf Brf Tingvallen 

Tidigare inlägg i frågan finns i 
VB nr 34, 35 och 36. 

Hjälp till att utrusta 
KOLLE.KTIVHUSETI 

VB nr 32 innehöll en artikel om 
det nya kollektivhuset på Kloster
gården. Till detta kan fogas en 
uppmaning ti ll VBs läsare att ha 
huset i åtanke om ni springer på 
möbler eller annan tänkbar ut
rustning till uppseendeväckande 
lågt pris eller om ni vill skänka till 
o ss. Vi kommer att f å kännbara 
hyror (som alltid i nyproduktion 
i dag) och måste " se om vårt hus" 
när v i ska utrusta och möblera det 
som ligger u ta nför våra egna lä-

Slå en signal om du kan bidra eller 
vet tillfällen för fynd. 

Bengt, tel 137006 

Kompol sammanträder må 5 .12 
kl 19.30 på vpk-loka len. Utvärde
ring och planering. 

Något att se fran1 en1ot 
Vintern närmar sig och det lundloppet, som på julaftons- det går ~å.gatåg. Enligt gam-
börjar kännas motigt att dra morgon går mellan Eslöv och mal tradition startar annars 
på sig träningskläderna och ge Lund. Det är cirka 18 kilo- loppet i soluppgången vid Es-
sig ut på jöggingsrundan, men meters behaglig asfaltlunk som lövs järnvägsstation och avslu-
väl ute på gång- och cykel- väntar den trogne motionären, tas vid cafe Lundagårc!. 
banorna (eller var man nu och efteråt bjuds som vanligt 
springer) finner man att hös- på nybakade saffransbullar i 
tens svala luft är det rätta ele- kollektivet "Glädjen". 
mentet för angenäm motion. Vi vill också gärna påminna 

Bra är då också att ha ett om att det går bra att gå eller 
mål i sikte framåt jul. Vi tän- cykla och att det också är möj-
ker förstås på Vilhelm Eke- ligt att anknyta vid Örtofta, dit 

PS. Glöm ej Bugge-Wicksell
loppet nyårsaftons morgon. 
Det är på ca 10 km. Även här 
är vpk IF arrangör. Kontakt: 
Finn Hagberg, te! 12 90 98. 

Sportred. 
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DAMORKESTERN. Lö 3 .12 hel
dagsrep på Palaestra kl 10-1 7. 
l n gen rep sö 4.12 . 
BLASORKESTERN. Sö 4 .12 k l 
18 .45 rep på Kapellsalen : Kagel & 
franskt bl a. Ju lfesten b l ir en l igt 
gamla planen fre 16.12 . Mer in f o r 
mation på repet . 
VANDRINGSSEKTI O NEN. Lö 
3.12 k l 19 hos l. l nfo rmation o m 
decem b erva ndr ing i nästa n r. 
V PK I F . Lö 3 . 12 kl 15-1 7 t rä
ning på Lerbäcksskolan. 

Detta nummer gj ord es av Per 
Roijer och Gunnar Sand in. 

i<ontaktredakto'r för nästa n um
mer Gunnar Sa.-Min , ta l 13 5899. 
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