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Fredag den 17 mars 

17-23 mars 
VB:s kalendarium över kulturarran
gemang och andra offentliga till
ställningar. Interna möten återfinns 
i mötesspalten på sista sidan. 
BIO 
SÖDRAN PÅ MEJERIET 
Tillbaka till Ararat Den första 
dokumentära långfilmen om 1900-
talets första folkmord, då 1,5 ,ilj. 
armmenriar dödades och ett helt 
folk fördrevs från sitt land. Fred, 
lörd, sönd, torsd, 18,30. Sönd. 18/ 
3 kl 13,00 kommer PeA Holmqvist 
och den armeniska journalisten 
Suzanne Khardalian att berätta om 
omständigheterna kring inspelning
en av filmen, i konsertsalen, Kul
turmejeriet mi samband med det
ta visar vi en extra föreställning av 
filmen kl 15,30. 
Önsketrädet Bygemenskapen på 
den georgiska landsbygden har två 
sidor. Den ger samhörighet och 
trygghet, men å andra sidan för 
den med sig självtillräcklighet och 
intolerans mot den som bryter mot 
det invanda. Fred, lörd, sönd, torsd, 
21 ,00. 
Kärlekens matadorer Enl. rekla
men en fullständigt amoralisk film 
som är ett prov på den "extrema" 
kulturvåg som sköljt genom Spa
nien efter fyrtio år med Franco och 
"locket på". Fred,lörd, nattbio 24,00. 
Gummitarzan Bästa barnfilm 1982 
enl. UNICEF. SÖNDAGSMATII
NE KL 14,00 

MF FOLKÅROCK: Fred 21,00 
Suzzies Orkester Lörd 21,00:John 
McLaughlin Trio . Sönd Cafeet 
19,30: "Tunn Hud" enmansföreställ
ning av Harry Goldstein. Fred. 24/ 
3 Front 242. Lörd 25/3 Dr John. 

TEATER 
Ulla Teatern Fred, iörd, sönd19,30: 
Performance på "Installation Clean 
Sunday". Torsd : "Det värker lite" 
av Harold Pinter med Teater Sing
u sa kl19,30. 

STADSTEATERN Fred 19,30: 
Friteatern Bristol "Nån jävla ord
ning .. ." En bitande och rolig satir 
om tillståndet i riket.Lörd, 19,30 
Riksteatern ger "Eiefantmannen". 
Berhard Pomerances pjäs som är 

Stadsbyggnadsdirektör? 
När byggnadsnämnden i ons- Även nuvarande städsbygg-
dags skulle utse ny stadsbygg- nadsdirektören Bertil Hjort lät 
nadsdirektör inleddes det extra göra en protokollsanteckning om 
sammanträdet med en halvtirn- att tjänsten borde innehas av en 
mes ajournering . Det var borg- arkitekt. Han stödde därmed det 
ama som tydligen inte var klara enda avslagsyrkandet, nämligen 
för beslut. När mötet sedan från Thomas Schlyter (vpk), 
kunde börja hade de inga andra som ansåg att tjänsten skulle 
yrkanden än att Anders Tingvar utlysas på nyn, så att man kunde 
skulle bli ny chef. få en kompetent arkitekt på 

Ingegerd Richardson (fp) fick denna för Lunds stad så viktiga 
dock göra en protokollsanteck- post. 
ning, som väl knappast lär Voteringen slutade 12-1. 
underlätta det framtida arbetet. Facket har blivit överkört. Åter-
Den gick ut på att handlägg- står att se när det blir en ny 
ningen av tillsättningsärendet stadsbyggnadsdirektör. 
kunde försvåra en positiv in-
ställning till AT som chef. 

En kabinettsfråga 
Under den borgerligamajoritetens om solidarisk nödvändighet. 
tid införde man avgifter på biblio- Facket (Kommunal arbetarför-
tekets toaletter. Detta beslut. vär- bundets avd 9) har i en skrivelse 
digt kejsar Vespasianus, motive- påpekat vikten av att inte ta bort 
rades med l) att pengar inte luktar avgifterna utan kontroll. De menar 
och 2) att försvåra för osnyggande att städningen annars försvåras. 
gäster. Vpks förslag borde ligga i linje 

Den nya majoriteten (s, vpk med fackets önskemål. 
mp) har nu chansen att på ~o'!l- Ordförandenibiblioteksn~-
mande sanunanträde med B1bho- den, Sigrid Combiichen (s), hittar 
leksnämnden riva upp detta beslut i sin skrivelse faktiskt argument 
genom att ta bort avgifterna. V pk för vpks förslag när hon skriver att 
för sin del föreslår att man i stället toaletterna smutsats ned trots av-
inrättar en bevakad garderob som giften och slutar med att förundra 
tar hand om ytterkläder och håller sig de själsliga hemligheter som 
ett öga på toaletterna. klottrarna ger utlopp för. 

Dettakommer attreta gallfeber Titus linje kan alltså komma att 
på borgama eftersom det s~~ mot segra och biblioteksbesökarna är 
själva kärnan av deras politik; att att gratulera. Nu slipper de förse 
skattefmansiera något som kan sig med nödmynt, när de går på 
avgiftsbeläggas. bibblan. 

För vpk däremot är ligger för- För såvitt inte miljöpartiet vill 
slagetnärapartiets huvudfråga, den göra kabinettsfråga av saken. 

Vpk stannar 
i Paradiset 
Vpk Lund residerar tillsanunans 
med KU (Kommunistisk Ungdom) 
och Föreningen Jose Artigas i ett 
hus på Bredgatan 28, i fastighets 
registret benämnt Paradiset 

l höstas beslöt Fastighetsnämn
dens borgerliga majoritet att huset 
skulle säljas. I första hand till hy
resgästerna och i andra hand till 
Hantverksföreningen som lagt ett 
bud på huset. Hyresgästerna tack
ade nej och ville i stället att huset 
skulle vara kvar i kommunal ägo. 
Priset var visserligen lockande, ett 
par hundra tusen under marknads
värdet, men Vpk Lunds styrelse 
framförde i brev i januari till 
nänmden förslaget att man skulle 

ompröva sitt tidigare beslut. 
Det har nu nämndens nva ma

joritet gjort. De borgerliga"'( utom 
centern) reserverade sig mot be
slutet. 

- Oj, sa jag, då vet du 
kanske hur det var med din far
fars kolvagn? 

Det visste han inte, men han 
önskade mej lycka till i forsk
ningen. Kort berättade han om 
sin far och dennes trägna folk
bildningsarbete i ABFs tjänst. 
Själv hade han ägnat sitt liv åt 
MRA, Moralisk upprustning. 

-Jag heter Per Olsson, 
utan bannagård som jag brukar 
säga, slutade han och steg av 
vid konserthuset. 

Gr 

Nils Ludvig 
Jag skulle ordna ett möte om 
Lunds industrihistoria, med 
kulturinslag. Började med att 
söka lämpliga texter att göra 
något av. Men vilken författare 
har skrivit om Lunds industrier? 

- Försök med Nils Ludvig, 
sa Ingrid i bibliotekets informa
tion. 

Visst hade jag läst Nils Lud
vig Olsson, och hört honom 
föreläsa, men det var länge sen. 
Nu vid omläsningen fann jag en 
bra text med motiv från 
bryggeriet, där hans far skötte 
ångpannan. Fast den var ensam 
i sitt slag så till mö te t fick det 
bli sakprosa 

Men jag hittade något annat, 
ett spår som var okänt av den 
lokala järnvägsforskningen. El
ler kanske. Det stod kryptiskt 
att Nils Ludvig som barn lekte 
med en tippvagn som gick 
mellan kolförrådet och pannhu
set. 

Jag nämnde om saken för 
John. 

- Jag har ju kört ut dricka 
på bryggeriet, sa han, men inte 
minns jag nåt spår. Fast det 
finns väl nån av di gamle kvar 
att fråga. 

När John ringde ett par dar 
senare hade han i sökandet 
ramlat över skrotåret för Lunds 
Mekaniskas växellok. Det var 
bra, men bryggeriet? 

Efter ett par veckor hördes 
han igen. Jag var jäktad och 
berättade om allt jag hade att 
göra. Jobb, möte i Lund, möte i 
Malmö ... 

- Och jag som tänkte få 
med dej till Kulturen. Där fmns 
bryggeriets arkiv! 

Det finns saker som är vik
tigare än annat. Men först mötet 
i Malmö. Som vanligt kollade 
jag namnet på pågatåget. Det 
var Nils Ludvig. Så kom det 
också från Höör, där namn
givaren verkade större delen av 
sitt liv. 

Det var rätt fullt men jag 
gjorde mej sittplats, och tec
knade åt en äldre man som stod 
att det fanns utrymme för ho
nom också. Han avböjde dock. 
Anslutande stadsbuss i Malmö 
var ännu fullare så där fick jag 
stå. Han skulle åt samma håll 
och stod bredvid. 

- Jag har ont i ryggen och 
står helst, sa han. Det var 
förresten trevligt att åka med 
Nils Ludvig. Han var min far. 



'KOMMENTAR! 

Inget Eurostop! 
Regionplanering har VB kommit 
in på några gånger under senare 
~id. Någon sedan finns knappast 
1 sydvästra Skåne, har vi konst
aterat, och vi har med glädje 
noterat de försök som nu görs 
från främst socialdemokratiskt 
håll för att återuppliva den verk
samheten. 

Ett område där regional plan
ering och samarbete mellan 
kommunerna är av nöden är s k 
externa centra. Vpk och VB har 
gått emot planerna på lantliga 
köplador vid Löddeköpinge i 
Kävlinge kommun och Knästorp 
i Staffanstorps kommun. Det är 
rätt fåfängt att försöka slå vakt 
om en levande stadskärna i en 
kommun, och säga nej till exter
nvaruhus, om de omgivande 
~antkommunerna tillåter privata 
miressenter att plocka russinen 
ur köpkraftskakan. 

"Slagskeppet" i Lödde är t v 
stoppat och om Knäst 
orp/Höjebromölla har inget hörts 
på ett tag. Men ett nytt hot har 
seglat upp. 

Nu gäller det Prästberga i 
Lomma kommun, en halvmil 
från Lunds tätortsgräns. Denna 
gång är projektet en smula 
annorlunda. Den funktions
mässiga kärnan är denna gången 
inte några varuhus utan en tull
anläggning. Tullverket ser stora 
rationaliseringsmöjligheter i att 
till Prästberga koncentrera en 
stor del av den verksamhet som 
nu är förlagd till de sydskånska 
hamnområdena. 

Men tullen är bara den inner
sta kärnan. Det planeras även ett 
s k Eurostop. Därmed menas en 
till en Europaväg koncentrerad, 
ovanligt stor anhopning av ben
sinstationer, motell och andra 
bilspecifika inrättningar. 

Därtill tänker man sej ett in
dustriområde. Det talas om 500 
anställda i framtiden. 

Helt klart är att en anläggning 
som _den skisserade är ett viktigt 
led 1 den allmänt oplanerade 
men genomgripande omstruk
tureringen av bebyggelsen till 
bi~ samhällets krav. Prästberga 
bhr ett nytt stycke Kalifornien i 
Skåne, ett Suburbia med skön
hetsvärden som Gastelyckans. 
Men etableringen kan också bli 
en magnet för detaljhandeln och 
annan traditionell stadsservice. 
Vad det kan innebära för utar
ming av Lunds innerstad säger 
sej självt 

Vpk är f n inte det mest po
pulära partiet bland stadskärnans 
butiksägare. Men de borde inse 
var de har sina sanna vänner. En 
kraftfull aktion mot Eurostop
projektet i Prästberga, med krav 
på Lomma kommun att agera, 
kunde bidra till en sådan insikt 

Benjamin från palestinares a: 

Berättelse om vardagsförtryck 
Han stod på ~et platta hustaket i K~_kylia tillsammans med sina palestinska värdar och såg mot hu
vudgatan, varifran skottlossningen hordes. Den svarta röken från brinnande däck steg mot den blå 
h~len och från andra byar såg man liknande svarta rökvimplar. Detta var intifadans verk!" het När 
kvallen ~om ~~de två pojkar s~jut!ts till döds och ett stort antal människor skadats och förtstgbort.Den 
som beråattar ar ~u~dabon BenJamm Viebke, som talar inför en liten grupp människor i studiecirkel
rum 2 p Stadsbrbboteket i mändags kväll. 
Han talar lugnt, eftersinnande och 
med stor konkretion inför en liten 
grupp människor - åtta stycken - för 
att vara exakt. Av dessa åtta är tre 
mot honom. 

_När de kom hälsade jag dem glatt: 
Nr ser ut att komma från Palestina
gruppen. -Gör vi, sa en av dem 
avmätt. Det visade sig att de kom 
från det motsatta lägret, två tjejer 
och en kille som sympatiserar med 
de israeleliska förtryckarna. 

.. Till en _början försökte de ifråga
satta BenJamms berättelse. Han tog 
upp deras protesterochförsökte sätta 
sig in i deras invändningar, gav dem 
rätt ibland, uttryckte sin oförmåga 
att förstå deras ståndpunkt vid andra 
tillfållen. Sakta ökade hans berättel
ses auktoritet; denna väv av detaljer 
kunde inte ifrågasättas. 

Bland vänner 
Till Kalkylia hade han kommit via 
Aten - Pireus - Haifa och slutligen 
med buss från Tel Aviv. Bussen var 
fullsatt med israeliska soldater som 
under resan försökte övertyga ho
nom om att det var förenat med livs
f~aatt ensam ge sig in bland palesti
ruema. 

Han lät emellertid sig inte överta
las utan hade vandrat in i den förvå
nande tysta och tomma 15000 invå
nare stora staden med sin sovsäck 
under armen. Beredd att sova i en 
skyddad gränd. Han fick kontakt med 
ett par pojkar och en av dem visade 
sig vara släkt med en av hans pale
stinska vänner i Sverige. Så blev han 
inbjuden att tillbringa natten hos dem. 

Nästa morgon vaknade han av 
skottlossningen och oväsendet från 
konfrontationerna och gick upp på 
taket, som alla andra i staden. 

Trakkaserade av israelerna 
Sedan reste han till Ghaza. Hans vän 
bilreparatören i Rafah arbetade i Tel 
Aviv men fick liksom andra palesti
nier inte övernatta där utan måste 

":arje da& resamed b?ssen fyra 
timmar 1 vardera riktrlingen. 
Hans förtjänst var 40 shekel, 
motsvarande 170 svenska kro
nor, varav tio shekel - fyrtio 
kronor - gick till bussresan. 

Israelerna trakasserade stän
digt de palestinska civila. En 
natt klockan två samlades sol
daterna mitt på torget i Rafah. 
tände eldar, ropade okvädning
sord i megafoner, spelade mu
sik och dansade. Ingen i grann
skapet kunde sova. Man hade 
två val - att förhålla sig passiv 
eller protestera och utsätta sig 
för soldaternas våld. 

Benjamin berättade om sina 
vänner i Ghaza som han hjälpte 
fiska och plocka russin. De hade 
en gång ägt en apelsinodling, 
men israelerna hade huggit ner 
alla träden och nu fanns bara 
stubbarna kvar. 

Han berättade också om de 
tolvläkarnaiJabaljalägret,som 
på sin fritid öppnat en proviso
risk klinik för att ta itu med de 
värstahälsovårdsproblemen. De 
blev genast arresterade och för 
lång tid kvarhållna som straff 
för sitt tilltag. 

Samiras kamp 
Där var Samira, vars man fång
slades när han återvände fränen 
resa till Syrien. Sex och halvt år 
~ölls han fången utanrättegång 
rnnan han släpptes i brist på 
bevis. Det sista israelerna gjor
de var att förstöra hans rygg 
genom att hoppa på honom med 
sina kängor medan han låg på 
marken. Samira hade ensam 
stått emot armen och försörjt 
sin familj - åtta barn - medan 
mannen var fångs lad. När huset 
skulle sprängas vägrade hon 
lämna det - och det blev inte 
sprängt Men senare försegla
des det gennm att israelerna 
murade igen alla ingångar. 

Påskvandring 
Organisationskommitten för 
1989 års påskvandring hade 
presskonferens i tisdags och vi 
var var där med skarpa, borran
de frågor . 
-Nå, blir det nån vandring i år? 
- Vi jobbar för fullt och vill 
tacka alla frivilliga som är ute i 
skogarna för att preparera spå
ret. Vi tror att v i blir klara till 
skärtorsdagen. 
- Laguppställning ? 
- Den vanliga, inga skador än 

vad vi vet Men det frnns plats 
för fler i teamet 
-Vad blir taktiken i år? 
- Vi går ut så hårt vi kan och 
senbara ökar vi. Fast det är 
klart, med den här vårvärmen 
får man ta det lugnt så man inte 
blir svettig. 
- Start, mål, avfärd ? 
- Från Älmhult mot Åhus, frål\ 
Lund C torsdag morgon, anmä
lan till Gunnar 13'iR99 
- Årets motto ? 

Många andra människoöden 
träder fram i Benjamins berättel
s_e, ibland gör de tre Israelsympa
?sörerna ett inlägg, pekar på den 
ISraeliska rörelsen Fred Nu, påpe
kar de unga israeliska soldatemas 
s:-åra situation. Benjamin tar till 
sr_g der~ invändningar, och det 
brdrar till att förd j up a bilden av ett 
hav av förtryck. 

Ansikte mot ansikte 
Efter det lilla mötet- ett av många 
- tänker jag på hur levande och 
väsentlig den kunskap är som 
förmedlas ansiktemot ansikte. Där 
man kan se in i berättarens ögon, 
lyssna till skiftningarna i rösten, 
s~a frågor och begära omtag
rungar. Det är inte bara den ur
sp~gliga, muntligakunskapsför
medlingen det gäller utan också 
detta att berättaren med sina ögon 
sett, med sina sinnen upplevt det 
han berättar, det han förmedlar 
har han satsat sin kropp, sitt jag för 
att lära sig. 

På just detta möte tillkom den 
spänning som närvaron av en 
motpart medförde - en motpart 
som är född in i sin situation in i 
sin anityd. ' 

Ja, ~~g a sådana möten har jag 
deltagit 1, många berättare som 
Benjamin har jag upplevt Nästan 
alltid har det skett i små grupper, 
på små möten. Det frnns ett nät
verk ändå, tänker jag. Runt om i 
Sverige, i världen sitter trots allt 
dessa små grupper av människor 
och förmedlar de förtrycktas be
rättelser. Väver på den stora vä
ven tusen och en natt i små torftiga 
lokaler. Detta är mycket mer vä
sentligt än den strömlinjeformade 
information massmedia förmed
lar till miljonpublikerna. 

Gunnar Stensson 
V pk Lunds internationella 

utskott 

- Det var en av flickorna som 
kom på den. "Det är vägen som 
är mödan värd" (Karin Boye). 
Glöm inte solkrämen, re
daktörn! 

Eislerrapport kommer 
Om Eislerdagarna den 10-11 
mars skrev VB mycket i förväg. 
Det fmns en del att skriva om 
efteråt också om det allmänt 
lyckade arrangemanget, t ex 
från Jon-Roar Bj~rkvolds lys
ande föreläsning. Men här i 
numret får detta inte plats. Vi 
återkommer. 



Vipeholm-en serie skandaler 
När landstingen förändrar sin verksamhet, sker det ofta drastiskt. 
Plötsligt läggs hela institutionsomsrosen ner, och hela sjukbus säljs 
eDer rivs. I Lund drabbar detta Vlpebolm, som varit mentalsjukbus 
sedan tjugotalet och senast pi sjuttitalet hade byggts ut för omsorgen 
om de utvecklingsstörda. 

ABVbjödmer 
Malmöhus läns landsting valde att 
sälja hela området till högstbju
dande - det är man skyldig till 
enligt kommilllala upphandslings
bestänunelser. Lundskomun bjöd, 
men byggföretaget AB V bjöd mer 
-och fick hela tomten. Priset var 
för högt för kommunen med tanke 
på det antal bostäder som bostads
försörjningsprogrammet angav. 
Av samma skäl avstod kommunen 
senare från att utöva sin förköps
rätt, när ABV skulle träda in som 
köpare för 90 mil joner kronor. Fast 
det var borgama som tog beslutet i 
kraft av sin dåvarande majoritet 
mot S och VPK som ville köpa 
hela området. 

Idag står det klart att det var en 
skandal att landstinget sålde mar
ken så billigt till ABV. Landsting
et måste nu hyra sina gamla loka
ler förverksamheter somman ändå 
måste ha kvar, tillfålligt eller på 
längre sikt. Det var också en skan
dal att kommunen inte gick in och 
köpte denna relativt billiga mark. 
Kommunens hyra till NCC, som 
byggföretaget numera heter, blir 
juocksåmyckethög.Barapånågra 
år har NCC tjänat in hela köpe
summan och står där med oerhört 
attraktiv mark som man i stort sett 
har fått gratis. 

Karta_ över ll_ipeholmsområdet. De äldsta byggnaderna planerades 
som mfantenkaserner, men så kom 1925 års nedrustningsbeslut. 
Från Lund-Revinge jänväg ("Hardebergaspåret") fanns ett stickspår 
från vilket bl a kolvagnar lossades. 

Nu tänker inte NCC låta denna 
godbit ligga för fäfot. Nej, man har 
redan satt igång ombyggnaden för 
det nya gymnasiet som kommu
nen ska hyra på Vipeholm med 
inflyttning till hösten. Och på re
sten av området planeras bostäder 
och kontor. Det är här som den 
tredje skandalen ser ut att bli verk
lighet. 

Hög exploatering 
NCC har nämligen låtit K-konsult 
rita ettplanförslag för användning
en av Vipeholm, och enligt detta 
blir det frågan om en mycket hög 
exploatering. Dels tänker sig NCC 
konlori upp till fyra våningarväster 
om huvudbyggnaden, alldeles 
ovanför motorvägen, på de fina 
gräsmattorna som är där nu, och 
dels vill man bygga bostäder i den 
östra delen av området. K-konsult 
har ritat in tolv stycken femvå
nings punkthus på bollplanen och 
där de gamla sköterskebostäderna 
nu ftnns. Vidare rivs en av de båda 
femtitalslängorna längst i nordöst. 
Vid infarten byggs också ett bo
stadshus, där dagiset idag ligger. 

Totalt omfattar planen mellan 
200 och 240 lägenheter. Det är 
bara det att de inte ryms inom 
Vipeholm, om man ska bevara 
något av den öppenhet som prä
glar området. Förslaget är helt 
enkelt på tok för mafftgt. Trafiken 
kommer också att öka drastiskt 
med ett par hundra bostäder, 
gymnasium för 500 elever och 

kontor för några hundra, antagli
gen bilburna anställda. Och all 
infart tänks via den nuvarande 
infarten i Vipeholmsvägen från 
Hjalmar Gullbergs väg. Det gör 
också att dagiset som ligger där 
blir rätt stört. 

Dagis rivs 
I förslaget ingår alltså att dagiset 
rivs för att ge plats åt ett nytt bo
stadshus. Som ersättrting erbjuds 
dagiset plats i den paviljong som 
bl a används för företagshälsov år
den. Men runt omkring föreslås 
bara parkeringsplatser och infart 
till bostadshusen, så någontrevIi g 
miljö kan det aldrig bli. Föräldrar
n a och personalenhar därför slagit 

larm och kräver en bättre place
ring, t ex i det sydöstra hörnet, 
som är lugnt och avskilt och där 
det fmns rikligtmed grönska. Man 
kan tänka sig att dagiset utökas 
från två till tre avdelningar. 

Vipeholmsplanen som den ser 
ut idag kommer säkert att vålla 
stor debatt, och frågan är vilka 
styrmedel kommunen har över 
byggjätten NCCs vilda planer. En 
motsättning mellan socialdemo
kraternas ambitioner att bygga 
mycket bostäder och den nya 
majoritetens löften att slå vaktom 
miljön torde ligga i dagen. Det 
kommunala planmonopolet kom
mer att sättas på hårda prov. 

Thomas Schlyter 

Besvikelser 
Besviken på mp 
är vpks landtingsgrupp, som i en 
reservation undertecknad av Eva 
Wigforss, kritiserar det miljöpar
tiförslag som lett till att man nu 
kommer att införa patientavgifter 
även när man INTE blir behand
lad. 

Bakgrunden till kritiken är att 
Miljöpartiet, som för första gång
en kom in i landstinget i höstens 
val, som sin första politiska åtgärd 
föreslagit att patienter skall betala 
avgift om de ej inställer sig på 
avtalad tid. 

V pk tycker att beslutet genom
syras av en auktoritär inställning 
till människor, där straffavgift är 
ett av många maktmedel, och är 
särskilt förvånade över att miljö
partiet, inte bara ställt sig bakom, 
utan t o m själva föreslagit denna 
åtgärd. 

Problemet med varför patienter 
uteblir från avtalad tid måste lösas 
på annat sätt. Det är enbart en liten 
grupp som uteblir av ren noncha
lans, menar Vpk. Många, i syn
nerhet äldre, uteblir av ren glöm
ska, en sak som inte förbättras 
med avgiftsbeläggningen. 

Besviken på vpk? 
är biblioteksförvaltningen, somyr
kat bifall till Eric Rsmussons för
slag att stadsbiblioteket skulle få 
ta över Ekska huset för bl a sina 
lundasamlingar. 

Vidsittsenaste sammanträde sa 
nämndens nya majoritet nej till 
förslaget med hänvisning till att 
det blev för dyrt. 

Som förslaget ser ut tror vi på 
VB att vpk hade gått med på det -
ommanfortfarandevaritiopposi
tion. 

~ FrAn det ii:~ 
~mmunala. 

Från det sociala 
Blev det något maktskifte? For
mellt, ja. Margareta Dovsjö (s), är 
nämndens ordförande, och Sven
Bertil Persson (vpk), dess l :e vice 
dito. Menkan också reellt, fast inte 
generellt (om man kan säga så). 

Ett stort antal beslut fattades av 
kommunfullmäktige i november, 
på budgetsammanträdet. Beslut 
som nämnden ska verkställa. 
Denna verkställighet tar tid, och är 
ännu inte helt genomförd. Detta 
kan kanske delvis skyllas på viss 
orutin från dennyaledningens sida, 
men huvudorsaken torde vara att 
den beredskap som normalt finns 
att verkställa majoritetens budget
beslut inte fanns, helt enkelt därför 
att den nuvarande majoriteten var 
i minoritet när budgetförslagen 
lades fram i fjol. 

Vad har verkställts? 
Färdtjänsttaxornahar sänkts, han
dikappade barn inskrivna i omsor
gen har befriats från bamornsorg
savgift, omkostnadsersättningen 
till dagbarnvårdarna har höjts, 
avgiften för trygghetstelefoner har 
avskaffats liksom avgiften för 
ledsagarservice och hemtjänstav
giften för boende i lägenheter med 
boendeservice. De pedagogiska 
måltiderna har återinförts på dag
hemmen, en boendeutredning 
inom äldreomsorgenhar satts igång 
(plus en del annat). 

Vad är pi gäng? 
A v det som beslutades av fullmäk
tige är följande beslut på gång att 
verkställas: Fördelningen av de 2,5 
miljoner kronor som avsattes för 
förbättring av daghemsverksam
heten och stopp för småbarnssko
lan ( nya platser, kvalitetsförbät
tringar, fortbildning), de nya v hd
biträdestjänsterna på ålderdoms
hemmen (fast facket och kommu
nen är inte överens om fördelning
en, så vi avvaktar centrala för
handlingar). 

I övrigt pågår arbetet med han
dikapplan, en äldreomsorgsplan 
(beslutad av fullmäktige i februari 
efter en vpk-motion) är på gång, 
projektering av nytt ålderdomshem 
på Värpinge liksom annat kring 
äldreomsorgen . studiebesök, 
"pryo", mycket diskuterande med 
ansvariga på fältet och på förvalt
ningen och konstaterande att läget 
för närvarande är ganska bedröv
ligt. 

Som avslutrting kan sägas, att 
det förvisso inte var ett "dukat 
bord" det 34-åriga borgerliga sty
ret lämnade efter sig i socialnämn
den, attdetf:nns "oändligt" myck
et att göra, att det fmns majoritet 
för åtskilligt.. ... 
Äntligen är knogjärnet borta från den 
kommunalpolitiska spalten. Men varfOr 
byta ut en manlig vinjett mot en annan? 
Inte uppmuntras de kvinnliga kommu
nalpolitikerna att skriva i VB när texterna 
illustreras med en pratig karl. VB görs av 
män. Och de bevakar sitt revir. 

Kajsa 
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Ka rin Blom 
Ua rda vägen D: 85 
223 71 Lund 

byggd på ett verklighetsunder1ag 
tarett kvickt och humoristiskt grepp 
på frågan om vad som är normalt 
och onormalt. 

FÖRELÄSNINGAR 
FILOSOFICIRKELN 
Tisd . kl 19.30 Carolinasalen, 
Kungshuset Rune Söderlund: 
"Frihet och bundenhet i relation till 
kropp och vilja under reformatio· 
nen och upplysningstiden" 

Forums Kvinnliga Forskarlun· 
cher Fred 10/3 11,45-13,00. Elisa
beth Åberg: "Våra myrar- en hotad 
biotop· Forums bibliotek på Palae
stra. Medtag matsäck, dryck kan 
köpas på Forum. 

KUL TUREN, Alla dagar 12 - 16. 
Utställningen "Arbetare i Lund för 
1 00 år sedan". 

AMNESTY INTERNATIONAL Tel 
11 97 01) va~e tisd öppet hus i 
lokalen Gröneg. 7 17-19. 

SMALANDS 1.Qrs;i. 22.30-01. Pub. 
Måo..d. 19,00: Galles Cafe Ulf Mall
ström berättar under rubriken 
"Tvärvetenskap - existerar det?" 
Ii& 17,00. Teatergruppen. 20,00 
Litteraturafton med Birgitta Lillpers. 
Qm.d.. 18,00 studiecirkel i socia
lism . 20,00 Två filmer: "USAS:s 
historia på 3 minuter" och "Skrikan
de skallen". IQrut. 21-01. Råkk
pub. På scen: LASERJESUS. 

Lunds Miljögrupp Månd 19,00 
Möte Svarvarstugan L Tvärg 16 
öresundsförbindelserna diskute
ras, fr a tunnelalternativet 

MALMÖ: Bio Spegeln S:a För
stadsg 38. Sönd. 17.00 l Berg
mans "Såsom i en spegel" 
Fassbirrder-pjäsen "Soporna, 
Staden och Döden" av Folkteatern 
o Proteus spelas på Folk
teatem.onsd-lörd 19,30. Extrafö
rest 19 o 26/3 kl. 18,00 

Schyssta 
bananer 
från Nicaragua 
passa på 14 kr/kg. 

seGeR 
en god affär - för Dig 
ö Märten s gatan l O 
Tel. 14 40 10 

Jan M och 
Bedebladet 
Det finns all anledning att fort
sätta att skärskåda den stora 
drakens bevakning av Lund 
med omnejd, enkannerligen 
under Jan Mårtenssons egid. 
Alternativresonemanget, dvs 

L ondakapitalismens vad vi inte får läsa, är åter allt-
för aktuellt. 

ansikte Häromdagen skrev JM för 
Internationellakvinnodagenden8 första gången själv om Vipe-
mars -jag stiger upp som vanligt hohnsskandalen, en nyhet som 
vid halvsjutiden och lyssnar till Arbetet kläckte den 19/1. Jag 
radions morgonandakt medan jag hade helst läst den nyheten den 
klär mig. En kvinnlig stiftsadjunkt 20/1, i SDS. 
talar om kvinnors utsatthet i det Nu på tisdagen den 14/3 
östasiatiska ekonomiska undrets släpper SDS nyheten om kyr-
länder. Om hur unga, friska kvin- ko bråket i Veberöd, en gammal 
nor med god syn exploateras av sak som Skånskan skrev om för 
elektronikindustrin några år, för ett par månader sedan. Bede-
attsedanersättasmedandra,yngre bladet, Borrnagnäll - SkD har 
och friskare, och hamna i den många namn - är en liten avisa 
prostitution som charterbolagens med osedvanlig (för Lundaför-
sexresor bygger på. Eller kanske hällanden) näsa för att snoka 
rentav säljas på postorder till nå- upp nyheter. Dess~ är ju JM för 
gon japan, amerikan eller europe stolt för att saxa drrekt, utan de 
med välfyllt checkkonto. får ligga till sig så länge att de 

Om en stund kommer posten. l sedan kan presenteras som egna 
den finns ett av de där numera så nyheter. Detta är naturligtvis ll;tt 
vanliga bankbreven där vi uppma- svika mig _ läsaren - som VIll 
nas att placera våra eventuella veta vad som sig i trakten till-
sparpengar i någon ny och kry drager utan någon passage ge-
aktiefond. Brevet håller på att gå nom JMs stolthetsmotiverade 
direkt i papperskorgen med den karantän. I Veberöds kyrkastrid 
andra reklamen, men så hejdar jag finns dessutom betydligt mer att 
mig. PACIFICFONDEN, står det hämta än det halvhjärtade för-
med stora bokstäver. Ochjag läser sök som SDS presterade, det är 
vidare. bara att åka ut och fråga folk i 

Jodå Pacillcfonden kunde lova bygden. 
högre värdetillväxt än genomsnit- Insändarpseudonymen Ang-
tet för aktiekurser under förra året elica Silwer - med en även för 
(51,4%), tom bättre änAllemans- bilmaffian osannolik tirad mot 
fonderna som ökade med 60,9% bilfria veckan - som VB hade 
eller Sparinvest som ökade med tryckt av från förra onsdagens 
59%. Och varför? Jo, -Pacillcfon- Arbetet, publicerades faktiskt 
den är en utiandsfond som place- även i SDS, i lördags. Alltså 
rar sig i bolag i länderna kring efter Arbetet. Detta innebar ett 
Stilla havet och då främst i Japan, välkommet avbrott från JMs 
Hongkong och Singapore. Den storvulna och oetiska praxis att 
ekonomiska tillväxten i detta inte tillåta en insändare som 
område är idag två till tre gånger också publiceras i annan ~id-
snabbare än i Europa. Regionen är ning. Oetisk därför att påhittet 
dessutom v är l d ens mest begränsar yttrandefriheten: :m~ 
expansiva.Prognoserna för fram- tingen får du in den hos m1g 1 
tiden ser mycket lovande ut. den stora draken, eller får du 

Man borde väl bli chockerad. nöjas med Arbetet och lilla 
Hur många gånger ska verklighe- Skånskan! 
ten behöva upprepa att det inte Journalister brukar skryta 
finns och inte kan finnas någon med att vara fristående från an-
kapitalism med ett ~änskligt.an- nons- och marknadsföringsav-
sikte? Och ändå: Jag hade mte delningen, "här värnas minsann 
väntat mig att få detta brev från det fria och oberoende ordet". 
just denne avsändare, Lundabyg- Men JM går här marknadsför-
dens sparbank. ingsavdelningens ärenden ge-

Min egen, som jag naivt trodde nom att enbart tillåta insändare 
gamla fma bank, som hjälp~ <;>ss i det egna bladet och därmed 
till vårt första egna hem, där Jag '---....;:;.._ _______ 11111 
alltid velat ha mitt hushållskonto i 
tron att jag dänned kunde ge ett 
handtag till Lundabygdens närings: 
liv eller till någ~n lundas~dent 1 
penningknipa. Aven du, mm Bru
tus! 

Men sådan är alltså kapitalis
men - också i Lund. Och den tycks 
inte bli bättre med åren, snarare 
tvärtom. 

Lars-Arne Norborg 

POSTTIDNING 

snedvrida konkurrensen; inte 
med blanka journalistiska va
pen, utan med dominantens 
uteslutningsmetoder. 

Men, kära läsare, just i detta 
fall gör JM ett av~.teg från 
denna trista princip. Ar de~ f~r 
gott? Har han övergett pnnci
pen och släpper spalterna lösa? 
Utmärkt, det applåderar vi i så 
fall. 

Dock, torde det snarare vara 
ännu ett utslag av JMs servilitet 
mot Rotarybröderna i knodd
och krämarföreningen som ju 
slåss mot bilfria veckan med 
argument som börjar tangera 
det imbecillas gräns. Och hök
arna har alltid haft ohegränsad 
tillgång till JMs spalter, man 
skulle kunna tro att Lund hade 
säg sekelskiftets befolkningss
truktur med en handlare på åtta 
invånare när man ser vilka in
tressen som kommer till tals. Se 
den enorma uppbackning som 
Långlördagen fick månad efter 
månad på redaktionell plats 
(gratis annonsering!), se Spru:
bankens fönster, se hur varJe 
harkling från merkantilisterna 
får stora uppslag i avisan. 

Nej, kära läsare, Du .får 
tyvärr inte läsa alla vi!Se~tliga 
nyheter i den stora tidnmgen 
med de stora resurserna. Det är 
synd, Lund dräller av nyheter 
som vi borde få läsa i SDS. 

P On 

PS Kan inte VB-redaktörerna 
korrekturläsa bladet? Så att vi 
slipper dessa irriterande stavfel 
och o-moti-vera-de bind-estreck 
mitt på raderna. En seriös pu
blikation måste se ut som en 
slik! DS 

VPK IF. LO 18.3 träning på Lerbäcks· 
skoJan kl15·17. 
BLASORKESTERN. SO 1g.3 kl18.45 
rep på Kapellsalen. Gästdirigent: 
Arne Andersson från Bleckhornen, 
med nytt egenhändigt arrangemang! 
HANNAS FLÄKT. SO 19.3 kl17.30 rep 
på Palaestra. 

lii~:."'l 
KOMPOL Månd k119. Förbereder Bygg· 
nadsnämnden. Nästa möte Tisd 28 kl 
19. Obs ändrad dag pga helgen. 

!VECKOBLADET 

Detta nummer gjordes av Lars 
Borgström, Finn Hagberg, Sten Hen
nksson, Rune Liljakvist och Gunnar 
Sandin. 

Kontaktredaktör fOr nästa nummer 
(som görs på tisdag!) Gunnar Sandin, 
tel135899. 

Hemma
Rectangle


