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UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND 2 
Utkommer fredagar 198 9 15 :e årg. 

Fredagen den 20 januari 

i veckan 
20-26 jan 

Vi fortsätter uppbyggandet av 
VB:s kulturkalendarium. Vi tar 
gärna emot mer uppgifter till "i 
veckan" Möten återfinns som 
vanligt i mötesspalten på sista 
sidan. 
SÖDRAN 

Fre-sön: 
Rita Sue och så Bob kl18.30 . 
Ter~ssen , komedi av Ettore Scola 
kl21. 
NATT BIO på Södran fre-lö r kl 
00.15: Jules och Jim. Klass iker 
av Francois Truffaut 1962. 
SÖNDAGSMATINE: Elvis, Elvis 
av Kay Pollak och Maria Gripe kl 
14. 
T ors 26/1: 
Vi ses Igen, barn. Louis Malles 
självbiografiska film om hans 
barndom i det ockuperade 
Frankrike, kl 18.30. 
Det finns för lite Indianer. Av 
Gunilla Ambjörnsson (1988) ?m 
en 40-talist och en 60-tahst. 
Vägskäl • en film om 
trädkramare av Peter Hagerrot. 
Filmerna visas tillsammans med 
början kl 21. 

STUDIECIRKEL l SOCIAL18M 
startar på Smålands. Onsd kl 18 är 
föresiapen dag . Smålands 
expeditlon 12 06 80. Vara 
studerande är inget krav för att bli 
medlem av Smålands nation . 

MATPUB dvs matservering och 
trevligheter på Smålands lörd kl 
18. 

CULLBERGBALETTEN brukar 
det vara rusning till i Lund. 
Biljettförsäljningen startar t1sd 
24/1 kl 14. Föreställningar 26, 27, 
28 feb samt 1 och 2 mars. 

KAMPEN MOT SOMOZA i 
Nicara$lua och livet i e~ by ~fter 
sandimsternas seger skildras 1 tre 
filmer som visas i hörsalen på 
Palaestra tors 26/1 kl 9-12. Hotet, 
Relno och San Fernando är tit
larna av filmaren Peter 
Torbj'örnsson. Arrangörer är 
etno oger , soc iologer och 
antropologer. 

IRANSK AFTON med persisk 
kultur och musik i stadshallen lörd 
kl 18-21.30. Entre 30 kr. Arrangör 
ABF. 

ARTHUR MILLERS drama Priset 
spelas på stadsteatern tisd kl 
19.30. Gästspel av Helsingborgs 
stadsteater. Forts pd sista sid 

Miljögruppens EG-seminarium: 

Miljöskydd är handelshinder 
AV RUNE UUEKVIST 
Söndagens EG-semin.arium i SpJ:~ens matsal sam!a.~e 
drygt 40 personer, vilket arr~ngorerna; I:unds MIIJO· 
grupp var nöjda med. I fe~ timmar redogJorde de fem 
inbjudna föreläsarna för sma ständJ?unkter. De~ var tre 
moständare till EG och två föresprakare. Motstandarna 
var bäst informerade och informerade bäst. 

Birgit Bjprnvig, dansk ledamot 
av EG-parlamentet inledde med 
att berätta om hur EG var orga
niserat. Hon tillhör det borger
liga regeringsp~rtiet ~a~ikale 
Venstre men är mte aktiv 1 par
tiet eftersom hon inte delar dess 
uppfattning i EG-frågan. (Eller 
EF som det heter i Danmark). 
Birgit representerar Folkebevre
gelsen mot EF i EG-parlamentet, 
där Danmark har sexton platser 
varav Folkebevregelsen har fyra. 
EG-parlamentet består av ~ 18 
ledamöter så Danmark har mte 
mycket att säga till om visade 
Birgits redogörelse. 

Fyrdubblad bilism 
Viola Claesson, riksdagsledamot 
för vpk berättade om läget i 
Sverige idag. Det finns en 
"skuggregering" om sjutton per
soner från regeringen, facket och 
näringslivet som leder till an
passningen till EG. Det kallas 
"harmonisering" men är egent
ligen underkastelse sa Viola. 
Hon berättade om några forsk 
ningsprojekt som går ut på att 
fyrdubbla biltrafiken i Europa: 
Prometeus och Drive heter de 
och Sverige medverkar i dem. 
De planeras leda till satelitstyrd 
trafikövervakning och datastyrda 
personbilar för att vägarna s~all 
kunna svälja en ökad trafik
ström. 

Björn Ertksson, från Miljö
förbundet beskrev EGs historia 
och vilka alternativ till EG som 
han såg. 

Facket får ett 
större knä att sitta i 
Egon Nilsson från LO-sektionen 
i Malmö och Grete Lundblad, 
riksdagsledamot för SAP till
hörde dem som var positiva till 
EG. Egon Nilsson delade in EG
Sverige i tre linjer: Linje l var 
dem som ville isolera Sverige 

(vpk och mp). Linje 2 var de 
som ville ha in Sverige som 
medlem (moderaterna) och Linje 
3 var de som inte ville att Sve
rige skulle isolera sig (SAP). 
Efter denna briljanta analys 
späddde han på med att säga att 
EG bestod av "tre grejor"; kol & 
stål, atomenergin och det eko
nomiska. F.ö. ansåg han att 
Romtraktatel "inte strider mot 
sunt medvetande." 

Viola Claesson erimade om 
att Karl-Johan Åberg sagt att det 
först "skulle komma att svida i 
skinnet" . Det förklarade Egon 
Nilsson med att det var i EG:s 
skinn det skulle komma att svida 
när de skulle anpassa sig till 
Sveri11e! 

Anita Gradin, utrikeshan
delsministern var i TV i mån
dagskväll mer klar P.å i vems 
skinn det skulle svtda. Hon 
menade att det blir det svenska 
fackets roll att hålla arbetarna 
vid gott mod när dom ska ~~~
sas till EG:s strukturforan
dringar, som hon kallade arbets
lösheten. 

Det bör svensk fackföre
ningsrörelse klara bra. De är 
vana att sitta i företagens knä. 
Nu blir det större knän . Men 
hårdare. 

Grete Lundberg förklarade 
energiskt att det inte var fråg~ 
om att Sverige skulle gå med 1 

EG. "I varje fall inte nu". 

Vänsterns ståndpunkt 
I den efterföljande debatten upp
repades tidigare ståndpunkter 
men på en fråga vilken som var 
vänsterns ståndpunkt i EG-frå
gan svarade Viola Claesson a~t 
det i ett läge där den poh
tiska/rnilitära avspärrningen ökar 
vore det helt vansinnigt att ar
beta för ett block som syftar till 

F orts på sid 2 

Lösnummer 2 kr 

Seger 
förlorar? 
AV RUNE UUEKVIST 

Seger, konsumentkooperativet 
på Ö Mårtensgatan har prob
lem. Affären hotas av konkurs 
om inte ekonomin förbättras 
drastiskt. Den höga hyran 
hotar knäcka den ideellt 
arbetande föreningen. Kom
munens fastighetsbolag kan 
rädda kooperativet. Men 
kommer man att göra det? 

Malin Alden, som arbetat på 
Seger sen 1981, är trots allt lite 
optimistisk. Mali~ _arbetar för
utom med försälJnmgen också 
med Segers bokföring. Hon be
rättar att förra året gick affären 
med förlust under de första åtta 
månaderna, ca 80 000 kr. Men 
resten av året gick jämt ut. Det 
var julmånaden som hj~pte upp 
resultatet säger Malm. Och 
kanske också lite det "nödrop" 
som man sände ut till föreningens 
ca 250 medlemmar. 

Seger är i knipa . 
Det är den höga hyran för butiken 
som är det största ekonomiska 
bekymret. Den är på 275_ ~kl: 
om året och det är defmttivt 1 

överkant för den här butiken 
tycker man på Seger. Huset ~gs 
av Lunds Kommunala Fastig
hetsbolag (LKF), som är ett 
fristående bolag där Lunds 
kommun har aktiemajoriteten. 
Senast för någon vecka sedan v.ar 
vi i kontakt med LKF för att diS
kutera en sänkning av hyran, 
säger Malin. LKF är inte direkt 
ovilliga att diskutera saken men 
man vill se en ekonomisk rädd
ningsplan för Seger innan man 
gör något. Men vi kan inte göra 
någon plan om vi inte vet att man 
sänker hyran, replikerar Malin. 
Banken vill också se en eko
nomisk plan för att ge oss den 
kredit vi behöver. 

Seger är i knipa. Banken vill 
se en ekonomisk plan som kan 
rädda både Seger och bankens 
tidigare lån. Om LKF går med på 
att sänka räntan så kan Seger, 
med ytterligare några åtgärder 
lösa sina problem och presentera 
en ekonomisk plan som både 
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Klostergatan 
En synlig följd av Den Nya Ma
joriteten tycks bli dubbelriktad 
stadsbusstrafik i Klostergatan. 

Detta är om man så vill en 
klassfråga. Lund är fortfarande 
en tillräckligt liten stad för att 
den begränsade grupp som cen
trumköpmännen trots allt utgör 
ska ha ett direkt inflytande över 
de borgerliga partierna. Det var 
ju de som drog hälften av 
bussarna till St Peti kyrkogata. 
Och det är tv ärtoro till stor del 
socialdemokratiska väljare som 
befolkar busslinjerna ut till 
Väster och som förlorar tid och 
bekvämlighet på den nuvarande 
ordningen. 

Det är lätt att ta ställning i 
den klasskonflikten. Köpmännen 
bryr sej inte om bussarna och 
vill inte ha dem i St Petri kyrka
gata heller. Kötthandlare Wider
berg som månar om sina bil
burna knakekunder har ju drivit 
en kampanj för att få bort stads
bussarna ända till St 
Laurentiigatan. Men den som 
har något annat än korvsmet 
mellan öronen inser ju att det 
skulle innebära en helt 
oacceptabel förlängning av res
tiden. 

Så vi vill snarast ha dubbel
riktad busstrafik i Klostergatan. 
Men saken förtjänar två påpe
kanden till . 

Det första är att omläg
gningen har gjorts villkorlig av 
en "miljökonsekvensutredning". 
Och "miljö" tycks i samman
hanget bara betyda luftförore
ningar. Det är illavarslande att 
debatten har blivit så endimen
sionell. Ingen talar om trafikan
temas bekvämlighet eller kol
lektivtrafikens attraktivitet och 
konkurrensförmåga. För den 
majoritet av Lunds invånare och 
väljare som faktiskt inte åker 
buss håller stadsbussar på att bli 
något obehagligt och hälsofarligt 
som man helst borde vara av 
med. 

Det andra är att man inte ska 
följa köpmännens förslag men 
inse att de i princip har rätt i att 
centrumhandeln utarmas när inte 
bilarna kommer till. Det är 
längesen det fanns en riktig 
järnhandel i centrala Lund. Ett 
modernare exempel är 
Macintoshdatorerna som det 
finns så många av i Lund och 
som VB görs på nu. För ett år 
sen kunde man köpa färgband 
till deras skrivare i två centrala 
butiker. Nu har den ena flyttat 
till Gastelyekan och den den 
andra till Flädie, båda i princip 
oåtkomliga för bussåkaren. 

En dellösning på problemet 
heter trådbussar. Såna ger inga 
utsläpp i den trånga Klosterga
tan, och de skulle ge stadskärnan 
en attraktivitet som handeln där 
drog nytta av. Men huvudlös
ningen måste vara att sabotera 
bilismen i stort. Med alla upp
tänkliga medel. 

Buskteater 
Den här veckan är det omöjligt 
att hålla sig till den vanliga sak
prosan. Efter högre mönster står 
min håg till dramatiken. 

Alltså: en enaktare i slutet av 
80-talet. 
Personer: T, en rödlätt små
länning med illa dold Kalmard
ialekt, ÖJ hans överjag, U hans 
undermedvetna. 
Scenen: En kafeteria (inget 
kafe). T sitter med en kopp tunt 
kaffe och Månadsjournalen in
nanför vars pärmar han dolt se
naste numret av New Left Re
view. Han är en medelålders 
man med tunt ljust hår. Han är 
klädd som om han ville antyda 
en slarvig elegans, men han har 
spillt sås på sidenslipsen. Blic
ken är flackande - är det 
akademisk spleen eller undrar 
han om han ska hinna med 
bussen? 

T (lägger ner tidskriften och 
talar mumlande med sig själv): 
Det är klart att jag ska lämna 
Partiet, men hur ? 
U: Ja, tänk bara om du skulle 
bli sist kvar. Gör processen 
kort, be dem dra åt helvete. 
ÖJ: Inga vulgariteter nu, du får 
tänka på ditt anseende som in
tellektuell. Du måste visa hur du 
slitit med frågan, vilka inre 
plågor detta svåra besl~t kostar 
dig. Det gäller att börJa samla 
formuleringar. Vad säger du om 
den här: "Jag har svårt att känna 
igen vad jag tror mig veta om 
samhället i någon partilinje. 
Men jag kan inte jaga bort mitt 
politiska samvete. Vad som 
händer utanför de akademiska 
murarna kommer alltid att vara 
viktigt för mig." Det låter väl 
ganska storslaget ? 
U: Jag tycker det låter som om 
du håller på att göra slut med ett 
fruntimmer på ett skonsamt sätt. 
Nej, det finns inget som går upp 
mot ett riktigt bryt 
ningsmanifest! Gå ut så hårt du 
. kan och sen bara öka! Men först 
lite klädsam självkritik, t.ex. så 
här: "Jag överskattade 
möjligheterna till g~nomgri
pande samhällsförändrmgar. Jag 
misstog mina förhoppningar för 
verkligheten och jag sinkade 
min vetenskapliga karriär." 
ÖJ: Det gäller att visa hur 
Sarmingen och Vetenskapen just 
nu tvingar dig till ett obekvämt 
ställningstagande. Så här skulle 
bli bra: "Jag tror att jag just nu 
bättre kan analysera samhället 
om jag utgår från att den 
p_olitiska tradition jag formats av 

M 
likaväl kan ha en felaktig som 
en r iktig uppfattning om 
sammanhangen mellan orsak 
och verkan." 
U: Det fÖrstod jag inte,men det 
låter bra. Men du ska inte tiga 
om vilka otacksamma typer du 
ödslat ditt liv på. Säg an du 
kastat pärlor för svin, men gör 
det så det låter fmt i kanten. Du 
kan t.ex. låtsas som om du talar 
till dig själv. Så här: "Du 
offrade din intellektuella talang 
på idiotiska projekt! Du spillde 
en massa tid på olika menings
lösa företag, och du gav dina 
vetenskapliga arbeten en politisk 
vinkel som gör dem irrelevanta i 
dag." Fast egentligen borde du 
vara mer konkret. Du glömmer 
väl inte hur de tvingade dig att 
stå och sälja lotter på den 
vidriga Höstfesten! 
ÖJ: Men det räcker inte med att 
du visar prov på din överlägsna 
stitistiska talang, du bor.de dis
tansera dig också i själva fram
trädandet. Du skulle t.ex. kunna 
framträda som kvinnlig Uppsa
laakademiker med feministiskt 
engagemang. 
U: Det var häftigt, var får du 
allt ifrån. Men bre på mer, du 
har väl läst romaner. Skriv sä: 
här "Hon är en medelålders 
kvinna, ganska alldagligt 
utseende men med rak hållning, 
diskret makeup och klädd med 
antydan till elegans. Ett glitter i 
ögonen då och då vittnar om 
aptit på livet." Lite tantsnusk 
skadar aldrig och visar att du är 
ÖJ: Du bör kanske ändå förbe
hålla det här en trängre krets och 
betona hur privat ditt beslut är. 
Skriv "Mitt förhållande till 
partipolitiken ser jag numera 
som en privat angelägenhet". 
Och så får du markera att 
klasskampen är över och att 
allt nu är ordnat till det bästa: 
"Nu är det inte så mycket av det 
beståendes självbelåtenhet som 
står i vägen för en förståelse av 
samhället. Då arbetar vi bäst 
genom att inte vara så bundna 
av traditionella identiteter, vilka 
dessa än är eller har varit." 
U: Ja, det blir professorligt och 
snyggt. Men träd ut på torget, 
skriv det i tidningen så att alla 
kan få beundra din modiga och 
självständiga hållning . Och 
skriv så här "Vad jag än gör ska 
jag inte bli någon kokett 
renegat." 
T: Tack för alla råd, jag får 
tänka över saken. 

Lucifer 

Om kärleken, våren, bofinken, Bo Kjellin, karn~vale.n, Roslags
banan Skånepartiel, 68, Blå Banken, grisfötter 1 gele, kryssa~en 
Göta Lejon, mellanskiktens själsliv, Sjöbo marknad, manskllga 
värden- och om Lund, Lund, framför allt om Lund 

Lucifer 
Stilla flyter Höje å 

30 kr. Finns all köpa på vpk-expeditionen, Bredgalan 28. Eller 
ring Gunnar Sandin, !el 135899. 

Lyckad debut som 
ordförande 
Fritidsnämnden har haft sitt 
första sammanträde med en 
vpk:are som ordförande. Det 
var Göran Fries som fick axla 
den manteln. Och det gjorde han 
bra, men han berättar att det var 
en smula ängsligt. Framför allt 
var Göran orolig för att 
Benny(m) skulle begära propor
tionella val när au skulle till
sättas - ett rykte gick på stan att 
så skulle ske. Tydligen är pro
portionella val i vissa samman
hang en så komplicerad proce
dur att även stadsjuristen får klia 
sig i huvudet. Nu begärde inte 
Benny dylikt val, utan tycktes 
nöjd med att alla borgerliga 
partier fick sitta med i arbetsut
skottet (normalt vill borgare ha 
så fåtaliga nämnder och utskott 
som möjligt. Det anses mer 
effektivt). 
Göran hade en mild framtoning 
som ordförande, lät alla villiga 
röster göra sig hörda och farm 
på rimliga kompromisser. Han 
hade också den rätta humoristi
ska glimten i ögonvrån, som 
behövs för att lätta upp stäm
ningen. 
Samarbetet med s artar sig väl. 
Fritidsnämndsmötet föregicks av 
ett beredande möte mellan vpk 
och s. Miljöpartiet anslöt sig så 
småningom men deltar inte i 
princip i "blockmöten". 

Mjau 

PS Även i gatu- & trafik tycks 
vpk och s kunna samarbeta väl, 
så har t ex Lars Åström(s) och 
Lars Arne Norborg(vpk) redan 
skrivit en gemensam insändare 
om Klostergatan i polemik mot 
Mats Helmfrid(m) 

Forts frtJ.n sid 1 
politisktmilitärt samarbete när 
man i ställert borde arbeta för att 
upplösa såväl Warsawapakten 
som NATO liksom Comecon 
ochEG. 

Birgit Bj~rnvig gav flera 
exempel på hur EG stoppat 
miljökrav i Danmark bl.a. fick 
man inte behålla sina gräns
värden för bilavgaser eftersom 
de utgjorde handelshinder. 

Björn Eriksson påpekade 
också att EG stoppat förslag om 
avgasreningssystem på bilar av 
samma skäl. Viola Claesson be
farade att Sverige frånhänder sig 
sin självständighet om man allt
för nära lierar sig med EG. 

I all sin oskuld var dock Egon 
Nilsson tydligast när han i 
debatten klämde i med att "Nu 
fattar vi inte beslut i Sverige om 
vi skall vara medlemmar eller 
inte". 

Det är Sveriges situation i EG 
i ett nötskal. Kampen för socia
lismen kan vi glömma. Socia
lismen kommer att betraktas som 
ett handelshinder och förbjudas. 



Svik inte miljöväljarnas 
förtroende! 
Miljöfrågorna är i ropet !>_?M 
aldrig förr, men det som sags 
är ofta till intet 
förpliktigande. 
På måndag (23/1) är det sista 
dagen för inlämnande av 
riksdagmotioner och vid en 
koll av förra årets miljöbeslut 
finner man att 148 av totalt 
238 miljoner kronor som 
anslogs till åtgärder mot 
försurningen reserverades för 
kalkning i olika former. Man 
angriper symptomen men 
inte orsakerna. 
Ett förvån an sv ärt kraftfullt 
riksdagsbeslut var principbe
slutet om dioxiner: "Målet 
måste vara att dioxin i princip 
upphör helt". Tyvärr följdes det 
inte upp med något beslut om 
hur det skulle ske. En vpk-mo
tion i samma månad avslogs av 
m, fp, c och sap t.<:x. Ett 
olyckligt beslut, för enligt na
turvårdsverkets beräkningar står 
sopförbränning för hälften av 
dioxinutsläppen i Sverige. Per 
energi enhet räknat är sopor de 

mest försurande bränsle man 
kan använda. Hushållsavfall in
nehåller mycket klor som vid 
förbränningen bildar saltsyra. 
Även stora mängder salpeter
syra bildas vid förbränningen. 
Enbart försurningsargumentet 
borde alltså vara tillräckligt för 
att sluta bränna sopor. Försur
ningen är det i särklass största 
hotet mot växtligheten på Norra 
halvklotet. 
Förutom dioxiner och försur
ande utsläpp sprids metaller 
från sopförbränningsskorsten
ama. Sysav (Sydvästra Skånes 
avfallsaktiebolag) skryter med 
att man renar bort 99.75 % av 
allt stoff som bildas vid för
bränningen, men man släpper 
trots allt ut 22 ton metaller, 
bland annat kvicksilver, om 
året. 
Det sista och kanske 
väsentligaste är att sopförbrän
ning underlättar, ja t.o.m. 
uppmuntrar till vansinningt 
slöseri med ändliga naturresur
ser. Sysav-regionen ligger en 

Ljusbringaren från Lund 
Det är inte mycket man får veta 
om den lundensiske Lucifer, där 
han döljer sig bakom de sakfrå
gor han kommenterar i Vec
kobladet. Han har, som andra 
skånjngar, rytmen i blodet, han 
har lagt sig till med en del äldre 
dialektala vändningar från Skår
bytrakten som han lärt sig av sin 
mormor, han har hjälpt Påven 
till toaletten under någon kame
val han är utrustad. med en 
måttlig självkritik, han ser inte 
utan nostalgi tillbaka på en viss 
politisk och kulturell bloms
tringstid i Lund på 60- och 70-
talen, men annars är han i stort 
sett en framstegsman; han har 
lyssnat på Sex Pistols och Bruce 
Springsteen och plockat fram 
sina 50-talskläder. Men där går 
gränsen: han klarade inte av Ulf 
Adelsohns storrutiga kavajer. 

Litterärt sett har han sina 
sympatier hos Gabriel Garc_fa 
Marquez, det vill säga mitt 
emellan Hemingway och Pira
ten, men briljerar bäst som besk 
ironiker; helt främmande för att 
söka sig mot aforistiska pärlor 
är han inte. Redan i den första 
episteln i Stillaflyter Höje d, om 
rivningen av Fjelievägen 14 år 
1980, finns en formulering som 
riskerar att bli klassisk: "Jag 
upprepar: det är inte av ondska 
som borgare och socialdemo-

krater river Lund, det är av 
oförstånd, det är därför att de på 
olika sätt är knutna till 
ekonomiska intressen som tjänar 
på rivningarna, ?et"ä; därf~! att 
i deras syn på frihet mgår ratten 
för herr Histrup att göra så här." 
I bokens sista kåseri, från augu
sti 1988, skriver han in sig i en 
lång tradition av Skånepoesi. 
Det är när han i ett tänkt scena
rio i öresundsbrofrågan talar om 
hur skåningarna turar till Dan
mark och äter läckra leverpas
tejsmörgåsar. Och så kommer 
det, i en parentes; "med sky som 
dallrar i takt med fartygsdie
seln". Just det. Där satt den. Det 
är till att kunna behärska sina 
uttrycksmedel. 

Politiskt, ideologiskt är 
Lucifer klarsynt, mindre 
satanisk än några av sina 
föregångare, även om han råkar 
dela Roine Carlssons sjömilitära 
syn. Han tillhör, liksom gubben 
som i Stagnelius Näcken rör på 
gigan i silverbäcken utan att det 
hjälper, de störtade änglamas 
anhang. Men han är mindre 
Gudasmädaren än Ljusbringa
ren. Inte minst hans bidrag till 
Lundaandan, genom att klyva 
den i (minst) två, är upplysande. 
Nere på Nilstorp och Kloster
gården luktar det lösningsmedel 

bra bit under riksgenomsruttet 
för hur stor mängd sopor som 
källsorteras. Sysav lägger med 
sin maktapparat en kall hand 
över de flesta initiativ till att 
sortera samt återvinna sopor. 
Den gamla majoriteten i Lund 
var kunde inte ens tänka sig att 
diskutera med ÅR och Tetra 
Pak om huruvida de kunde ut
veckla miljövänliga returför
packningar, v il k et v pk 
motionerat om. 
Det var förra mandatperioden 
det. Nu har vi en annan majori
tet och förväntningarna på kon
kreta resultat från det röd-gröna 
kommunstyret är stora. Därför 
vill jag uppmana alla VB:s 
läsare för att lyssna på behand
lingen av vpk Lunds motion om 
att avveckla leveranserna till 
Sysavs sopförbränning i 
Malmö. Lunds miljögrupp har 
utlovat aktioner inför fullmäk
tigemötet 

Karin Svensson-Smith 

och kloak, på Norra Fäladen 
handlar det om lösningsmedel 
och fet soprök från avfallsför
bränningen på lasarettet. Det är 
naturligtvis så det ska gå till. 
Klyv både Lundaandan och tids
andan, om det nu finns någon 
sådan! Med eller utan storrutig 
kavaj. 

Per Erik Ljung 

Forts fr/m sid 1 
banken och LKF-blir nöjda med. 

Det är alltså kommunen som 
kan rädda Seger - kommer man 
att göra det? 

Jättebra personal 
Förutom Malin arbetar ytterligare 
4-5 personer på Seger. Ingen 
arbetar på heltid och alla är 
lågavlönade. Arbetet är delvis 
ideellt. Det är en jättebra 
personal, säger Malin och låter 
som om hon menade att det 
borde banken och LKF räkna in 
som en extra pluspost i sina 
kalkyler om Segers framtid . 
Ett gudomligt spisbröd! 
Seger har ett helt fantastiskt gott 
spisbröd från Korsnäs i Dalarna. 
Siktbröd heter det. Det är sprött 
och så gott att man kan äta det 
som godis. Bara det brödet gör 
att jag skulle betrakta det som en 
mindre katastrof om Segers 
försvann. 

Kommunal bildskola 
Lund 
-Det är klart att' kommunen ska 
gå in och stötta bildskolan nu 
när de statliga anslagen tar slut. 
Den frågan har vi drivit länge. 
Nu senast i vårt budgetförslag. 
Det säger Rabert Berg - vpk:are 
och ordförande i Kulturstöds
nämnden - apropå utställningen 
på stadsbiblioteket om bildsko
lan. 
Det handlar om en försöksverk
samhet på Lerbäckssko lan. Peter 
Andersson, som är teck
ningslärare, har drivit en 
bildskola för barnen där. Den 
har fmansierats med statliga an
slag för försöksverksamhet. 
Försöket har fungerat mycket 
bra men nu är de statliga peng
arna slut. Peter Andersson vill 
gå vidare och på sikt skapa en 
bildskola vid sidan av den 
kommunala musikskolan. 
-När vi inrett lokaler för konst
närer på Bryggeriet kunde 
Bildskolan få lokaler där, fort
sätter Rabert Berg. Då skulle 
unga och äldre bildskapar~ 
mötas. Det skulle säkert bh 
fruktbart. 

Bilfri innerstad 
Handelsföreningen har haft möte 
igen. Köpmännen är som 
vanligt oroade för att deras 
kunder inta ska kunna köra bil i 
stan. 
Det är en befogad oro. Alla 
partier i den nya majoriteten vill 
begränsa biltrafiken i cent:rw:n -
om än på olika sätt och ohka 
mycket. Konkreta diskussioner 
pågår. 
Oron för att köpmännen ska 
förlora pengar är däremot obe
fogad. Det beror på dom själva 
och hur de kan anpassa sig till 
en ny situation .. Ett bil~itt. cen
trum är attraktivt . Manruskor 
tycker om att känna andr~ doft~r 
än bilavgaser och att röra stg 
fritt utan rädsla för bilarna. Det 
borde köpmännen kunna an
vända som argument för att 
locka kunder till innerstan. Det 
handlar om att visa fantsi och 
företagsamhet. Att envist hänga 
fast vid drömmar om att folk ska 
kunna parkera sina bilar utarlför 
butiksdörrana är inte särskilt 
konstruktiv L. 

C H i Lund! 
Sönd. 29 jan. kl 16 -18. 
Seminarium på Kyrkans Forum, 
Kr~ts Torg 12 B. "Kristendom 
och marxism". 
C H Hermansson inleder därefter 
diskussion. 
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ARBETARE l LUND FÖR 100 
AR SEDAN. Utställning på 
Kulturen. Sönd kl 14 berättar Lars 
Olsson om typografernas resor. 
Tryckning och sättning 
demonstreras. 

AMNESTY har möte för nya 
medlemmar, stadsbibliotekets 
studiecirkelrum tisd kl19.30. 

MUSIK på stadsbiblioteket sönd 
kl 15 gröna rummet: Bläsarkvintett 
ur Akademiska kaoellet soelar 

musik av Farkas, Danzi och Arnold. 
På musikavdelningen utställning 
om Smetana, i gröna rummet: 
Musikinstrument från hela världen. 

UTOMBYS. Biografen Spegeln i 
Malmö kör hela våren en serie med 
Ingmar Bergmans filmer. Sönd kl 
17 visas "Kvinnodröm". 
En resa till Göteborg k a n 
Göteborgs filmfestival 27/1 ~5/2 
vara värd. Bland ett 1 00-tal filmer 
spelas Eisensteins Pansar
kryssaren Potemkin på konserth
uset till komp av finsk rockmusik. 
Upplysningar och förhandsbe
ställning av biljetter just nu på 
Södran. 
Fasabinder-pjäsen på Folkteatern 
i Malmö spelas onsdagar-förd kl 
19.30. 

J,OSE ARTIGAS, den uru
guayanska kulturföreningen i vpk
huset kan uppmärksammas för 
sina utställmngar, vard 12-16. 
Kristina Mieziewska, målningar 
och Jesper Wokander, foto . 

DE VILDA TYSKARNA , 
konsthallens nya utställning. 
Vernissage sönd 12-18. Häftig 
konst av oppositionella 
konstnären i Västtyskland vid 
mitten av 70-talet. De var 
emellertid inte värre oppositionella 
än att etablissemanget numera 
slutit dem till sttt hjärta. 
Utställningen invigs av 
landshövdingen och 
kommunstyrelsens ordförande i 
närvaro av västtyske 
ambassadören sönd kl15. 

tp 
C H i Lund! 
Sönd. 29 jan. kl 16 -18. 
Seminarium på Kyrkans Forum, 
Krafts Torg 12 B. 
"Kristendom och marxism". 
C H Hermansson inleder därefter 
diskussion. 

DOMKYRKAN 
söndagkväll i kryptan kl 19 
CH Hermansson: "Vem har 
makten i Sverige"? 
Arrangör: studentprästerna 

Posta på måndag! 
Med anledning av VB:s kritik i 
nr 1/89 av brevlådetömningarna 
på söndagar: 

Postverket har, kan man säga, 
sen ungefär 40 år tillbaka gjort 
serviceinskränkningar. Mot detta 
har ständigt funnits kritik. 
Kritiken har tyvärr alltid utgått 
ifrån att det var bättre förr, i 
stället för en analys av vad som 
är en god och optimal service. 
Optimal i förhållande till att nå
gon skall utföra servicen. 

Mina frågor till VB är: Hin
ner man verkligen inte, med en 
viss planering, skriva sina 
söndagsbrev före 13.00? Om 
man inte gör detta, är det inte då 
rimligt att ta sig ner till stationen 
(eller för den delen .Post
terminalen) före 18,00? Ar det 
verkligen så, i allmänhet, att ett 
brev måste vara framme dagen 
efter? För min del tror jag att de 
flesta av de brev som skrivs på 
söndagar postas på väg till job
bet på måndagar. 

Till sist: Är det inte rent av en 
alldeles utomordentlig servive 
posten har vad gäller brev
lådetäthet och tömningstider så
väl måndag- fredag som söndag? 

Sven-Hugo Mattsson 
brevbärare 

Lokförargatan 13 B 
222 37 Lund 

VPK LUND ÅRSMÖTE 4/2 
Fakiren kl 10,00 sedvanliga 
årsmötesförhandlingar. 

FEST PA FAKIREN 
kl .20.00. Salladstallrik, öl, 
Anders Granström och Dam
kapellet framför berättelsen 
"Den vita strumpan• av D H 
Lawrence. Dans till "Lufsens" 
dixielandband. Fri entre. 

Vi måste höja våra 
röster för att höras 
K vinn ok urs 4- 5 mars 
Ett samarrangemang mellan 
Kvinnofolkhögskolan och Bona 
folkhögskola- Kvambyskolan. 
Kvinnorörelsen med rötter i 68-
vänstem - vad blev det av oss? 
Det är många herrar som har fått 
säga sitt 20 år efteråt. Vad säger 
vi kvinnor? 

Medverkar gör kvinnor med 
erfarenheter från olika grenar av 
kvinnorörelsen, bl.a. Kvirrno
ligan i Lund, som fortfarande är 
kvinnopolitiskt aktiva inom 
kvinnorörelsen och/eller parti
politiken. 

Kom på kursen och utbyt 
tankar och erfarenheter, återknyt 
gamla kontakter. Kursen är 
också ett utmärkt tillfälle att vi
talisera dagens kvinnopolitiska 
arbete. Nya, unga, friska kvirr
nokrafter är därför också väl
komna. 

Anmälan skickas till Kvin
nofolkhögskolan, Box 7151, 402 
33 Göteborg eller till Kerstin 
Larsson, Iliongränd 86, 223 71 
Lund te!. 046/13 l l 28. 

Anmälningsavgiften är 50 kr 
och betalas in på pg 431 60 45-
6, Kvinnofolkhögskolan, Göte
borg. Ange kursens namn på 
talongen. 

Careperspektiv 

Det dammar ur ett fönster 
på Winstrupsgatan 

En renovering 
av det radikala slaget 

Därinne föll kritiska blickar 
i borgarnas texter 

Där punkterades 
de liberalas argument 

Nu pumpar restaurangen upp sig 
inför en ny säsong 

Huset väntar tryggt 
fjärran från en färdig slutsats 

Karl Witting 

POSTTIDNING 

Biskop Faxe till 
heders 
Kanske undrar någon hur det 
gick med vpk IF:s motionslopp 
vid jul och nyår. Jo det gick bra. 
Fyra man sprang mellan Eslöv 
och Lund, bland dem en 

Bugge Wicksell sprangs av två 
själar och fyra debutanter 
cyklade. Efteråt dracks 
champagne. Det blev lyckat 
med kombinationen cyklister -
löpare. Så pass lyckat att nya 
kombilopp planeras, kanske ett 
var månad. 
Enligt sektionens sedvänja 
kommer i så fall loppen samtid
igt hedra någons minne. I fe
bruari planeras biskop Faxes 
lopp på en mil(han blev klar i 
huvudet efter att ha fått en sten i 
knoppen av uppretade studenter 
som inte ville att muren kring 
lundagård skulle rivas). Efteråt 
dricks danskt Faxe-öL 

Tillfällig dagmamma sökes åt 
Johanna, 2 år. Del av dag under 
föreläsningar. Ring och tala med 
Ann 15 12 29 

VPK IF trän ing för 15-17 på 
Lerbäckskolan. 

STÖDKOMMITTEN för 
:entralamerikas folk. 
Medlemsmöte på ABF tors kl 19. 
BLÅSORKESTERN. Rep på 
Palaestra sönd kl18.45. Närmaste 
planerna: Kagel och Eisler. 
HANNAS FLÄKT repetion Sönd. 
2211 kl17.30 på Pala3stra. 

l ~ k0f1'V11Un68tlek l t1tQ kornm&.nlllpolltlk 

KOMPOL har möte månd kl 19.00 
på partilokalen OBS tiden. Bered
ning av soc.nämnd m fl nämnder 
och kommunfu llmäktige. 

REDAKTION Detta VB gjordes av 
Lars Bergström, Finn Hagberg och 
Rune Liljekvist. 

KONTAKTREDAKTÖR för nästa 
VB är Gunnar Sandin . T. 13 58 99 
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