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Fredagen den31mars 

1 ~ ] Högni Hansson 
~ l Vl~(:l{.llN 

31 mars - 6 april 
SÖDRAN PÅ MEJERIET 
Det Röda Fältet Kinesisk fi lm 
som fick guldbjörnen i Berlin 
förra året. Fred, lörd, sönd, 
torsd, 18,30. 
En handelsresandes död efter 
Arthur Millers odödliga pjäs. 
Dustin Holtman i huvudrollen 
som Willy Loman. Fred., 
lörd.,sönd.,torsd. kl 21. 
Sugar Baby, en tokig komedi 
om omöjlig kärlek Fred, lörd, 
nattbio 24,00. 
Åke och hans värld F!egi Allan 
Edvall. 1 t 40 min. SÖNDAGS
MATIINE K114. 

BIO 16 fri entre 
Het puls månd Nyvångsskolan, 
Dalby 19,30. tisd Svalebosko
lans musiksal kl 19.0n stads
bibliotekets hörsal 18,30. 

MF FOLKÅROCK: 
Lörd Kl 21 The Creeps Cafåt 

sönd 17-23: "Buskspel", dans
lektioner, lokala spelmän. Onsd 
Musikfestival "Unga musiker". 

TEATER 
Lilla Teatern fred, lörd, sönd 
19,30:"Det värker lite" av Harold 
Pinter med Teater Singusa. 

STADSTEATERN fred, lörd. 
19,30, sö. kl. 16. "Tolv ed
svurna män" med Skånska Tea
tern. Ungdom t o m 17 fri entre. 

FÖRELÄSNINGAR 
FILOSOFICI RKELN 
Tisd. kl 19.30 Carolinasalen, 
Kungshuset David Ingvar 
"Viljans fysiologi: aktuell hjärn
forskning om relationen mellan 
kroppen och själen" 

Forums Kvinnliga Forskar· 
luncher Fred 31/3 1.1,45-13,00. 
Inga Hägerstrand • Glimtar ur en 
barnpatologs verksam
het"Forums btbliotek på Palae
stra. Medtag matsäck, dryck kan 
köpas på Forum. 
Forums föreläsningsserie 
"Kvinnor och medeltid" 
Palaestra 14,15- 16. Tisd. Inger 
Ahlstedt-Yrlid, Lund. Torsd. 
Nanna Damholt, Köpenhamn.: 
Om Teori og praksis i forbin
delse med att skriva 
"Kvindernes Verdenshistorie". 
KUL TUREN, Alla dagar 12 - 16. 
Utställningen ·Arbetare i Lund 
för 100 år sedan". 

Avskedandet av Landskronas miljö- och 
hälsovårdschef, lundabon Högni Hansson, 
har väckt många reaktioner - se även 
Lucifers krönika i detta nummer. Högni 
Hansson var den första som fick vpks 
miljöpris när det instiftades. 

- Som lundabo såg man i många år miljö- och 
häsoskyddsförvaltningen i Landskrona som ett före
döme. Den aktiva landskronalinjen under Högni 
Hansson skilde sig från den inte fullt så aktiva 
lundalinjen under Bengt Hansson- har i stan var ju 
t ex förvaltningens undfallenhet inför 
industriutsläppen betydande. 

"Landskrona en förebild" 
Rolf L Nilson, riksdagsledamot och ordförande i 
vpks SUnedistrikts säger: 

"Alldeles olyckligt" 
Vi kontaktade Kicki Bobacka (mP.) som också hon 
sitter i sitt partis distriktsledning. Aven miljöpartiet 
har ju gett Högni Hansson ett miljöpris. Efter valet i 
höstas arbetade mp för att Högni Hansson skulle ut
ses till miljökommunalråd i Lund, men han 
avböjde. 

- Detta bekräftar att socialdemokraterna inte är 
att lita på i miljöfrågor. Birgitta Dahl må säga en 
sak men hennes partivänner gör en annan. För detta 
är ju en riksskandal. Högni Hanssons och hans 
medarbetares engagerade insatser mot Sean Dust 
och Supra, och nu senast mot biltraftken, har väckt 
beundran inte bara i Skåne utan i hela landet. Men 
för just Skåne, som en av landets mest nedsmutsade 
hörn, är naturligtvis avskedandet med dess 
symboliska effekter ovanligt olyckligt. 

-Avskedandet är alldeles olyckligt, säger Kicki 
Bobacka. Det är ju precis som Högni Hansson som 
man ville att andra offentliga miljötjänstemän skulle 
arbeta. 

- Socialdemokraterna och industrifolket i 
Landskrona har uppenbarligen gått och väntat på en 
formell förevändning att sparka Högni Hansson. För 
ingen tror att det handlar om något annat. 

- Vi får hoppas att kommunledningen i 
Landskrona tvingas ompröva sitt beslut så Högni 
Hansson får stanna. Men om inte vore han mycket 
välkommen att arbeta i Lund. Han skulle behövas 
här också. 

V äg eller gata? 

VB har berättat om de gatu
namnen på Värpinge Gård, som 
nu är det officiella namnet på 
nybebyggelsen väster om folk
parken. Nu har byggnadsnämn
den beslutat om återremiss till 
beredningen. Men det gällde 
inte de politiska förleden utan 
de neutrala efterleden. "Gata", 

tycker bl a Thomas Schlyter 
(vpk), byggnadsnämndens vice 
ordförande, med tanke på den 
stadslika karaktären hos de de 
nya husen. "Väg" har namnbe
redningen förut sagt, i enlighet 
med någon princip. Vi får se 
vad det blir. 

- Annars var det ett härligt 
möte med nämnden, säger 
Thomas S, som för första 
gången satt ordförande, i Larry 
Andows frånvaro. 

VB förtydligar 
Artikeln "Vad som är sanning i 
Sydney" i förra numret kräver 
några små påpekanden: 

Lyktstolparna som det gäller 
finns/fanns i Planetstaden, inte i 
Nils torp. 

Den aktuella gatan är inte 
Vintergatan utan Planetgatan. 

Arkitekten ifråga heter inte 
J~rgen Utzon utan J~rn. 

Det är f ö inte belagt att Ut
zon har ritat stolparna. De kan 
vara en dansk standardkonstruk
tion. Men han tycks ha valt 
dem. 

stadsarkitekten i Lund heter 
Agneta Staaf, inte Staf. 

Det är inte den nya utan den 
gamla stolpen som är bestyckad 
med fyra lysrör. Den nya har en 
kvicksilverlampa. 

Många kringboende har f ö 
klagat över de gamla lyktorna på 
sina höga stolpar som inte är 
avskärmade utan lyser in i t ex 
sovrummen. 

De gamla stolparna är uppro
stade och bortom all räddning, 
säger folk på energiverket Inte 
minst vid roten där alla stadsde
lens hundar har pissat på dm sen 
femtitalet. 

Annars var allting rätt. 
Red 

Kom in på 
en bit tårta! 
I motsatsernas spelochklasskam
pens realitet händer det faktiskt 
måndagen den 3:e april att Stig 
N ilsson fullbordar sitt 50:nde varv 
i den oregelbundna elipsen runt 
solen. 

Därför bjuder Stig på synnerli
gen estetisk motståndstårta med 
revolutionära ingredienser denna 
dag mellan kl 15 och ca 19 på 
VPK:s partilokal, Bredgatan 28. 

Välkommen! 



MEM\J 
~TEN 
riD11M RE 

Il . , 
Hör du också till dem som 
unterar sig på nerkladdade 
väggar och toaletter? Det är ju 
~lit naturligt, men igår när jag 
g1ck förbi en MacDonalds 
reklamskylt, som någon skrivit 
"bojkotta nu" på, slog det mig 
att det faktiskt är skillnad på 
klotter och klotter! 

Reklamskylten var skrikigt 
färgglad och "lagligt " dyrköpt, 
den stör stadsbilden och fan vet 
om den inte var elektrisk så att 
eländet drar energi också. 

De svaga, svarta 
t~schbokstävema fick mig att 
tlt~a en gäng till och dra mig till 
mmnes v ad MacDonalds 
åstadkommer i Amazonas, och 
att kedjan bara tilläter de 
anställda i tre (3!) av över 
~undra länder, där affärskedjan 
1fräga är etablerad, att v ara 
fackligt anslutna. 

De svarta bokstäverna blev 
för mig symbolen för den lilla 
människans kamp mot all 
reklam och alla övriga resurser 
de stora multinationella bolagen 
förfogar över. Moderatema lade 
nyligen ett förslag om att 
klottrare bör visiteras och fä 
strängare straff, men den 
människan där ute, med en 
g.ammal svart tuschpenna i 
f1ck~n, förtjänar enligt min 
menmg en medalj! För vad är 
reklam? Jo, kommersiellt 
lagligt klotter i jätteformat! ' 

Mia Halvarsdotter 

Kommunalt stöd till EG
propaganda fel, anser Vpk 
Roland Andersson, Vpks repre
sentant i kommunens arbets
marknadsutskott har protesterat 
mot att kommunen skänker 35 
000 kr till Sydsvenska Handel
skarnmaren som bidrag till driften 
av deras nyinrättade ''Europakon
tor" 

-Jag är övertygas om attEuro
pakontoret kommer att propagera 
för svensktmedlemskap i EG. Det 
är definitivt inte någon kommu
nal uppgift att lämna ekonomiskt 
bidrag till LG-propaganda, säger 
Roland Andersson i en reserva
tion till Kommunstyrelsens arbets
marknadsutskott. 

Sånt händer inte här 

Vi har i d~ssa spalter länge häv
dat att socialdemokratin i Skäne 
~r , or.?~isatoriskt nergången, 
1demass1gt utarmad och 
politiskt förstelnad på ett sätt 
som saknar motsvarighet i andra 
delar av landet. Detaljerna i 
~alysen ska inte upprepas, men 
v1 har pekat på fenomenet som 
en reaktion på den tidigare 
oerhört starka skånska arbetar
rörelsen, ledande i landet till 
slutet av fyrtiotalet. Förklaring
arna till ålders - och för
stelningsfenomenen skulle så 
sökas i det industriellt stag
nerande Skäne som med sina 
hemmamarknadsindustrier stått 
utanför verkstadsindustrins ex
pansion i Mellansverige. Facket 
och socialdemokratin 
resignerade inför den handels
och serviceekonomi som kom att 
bära upp Skäne och förmådde 
aldrig möta högervägen. Vi säg 
det här i Lund i form av en 
orkeslös socialdemokratisk 
oppositionspolitik, i Malmö i en 
bullrande maktutövning som föll 
samman när Skänepartiet kom 
på scenen, vi har kurmat utläsa 
det i Frans Nilssons och Lars 
Engqvists ledare och vi har nu 
levt. ett antal är utan skårlingar i 
socl.al.demokratiska regeringar, 
ett t1d1gare otänkbart tillstånd. 

Vi trodde, i vår enfald att det 
höll på att bli bättre: Yngvesson 
gjorde ju trots allt en del 
självkritik, socialdemokraterna i 
Lund verkar ju faktiskt vilja föra 
en annan politik än borgarna 
man har satt igång utredninga; 
o~ . Öresundsregionen, 
manmskor som Bertil Göransson 
och Bengt Holgersson verkar 
bry sig om miljö etc. 

Sanningens 
minut 

Men det var naivt av oss. När 
detta skrivs har det just med
delats att Landskrona kommun
ledning, som behärskats av so
cialdemokraterna sedan den all
männa rösträttens införande 
varslat om uppsägning av si~ 
miljö- och hälsovärdschef Högni 
Hansson. De formella 
anledningarna är såvitt jag kan 
förstä dels att Hansson i en 
ti?ningsintervju sagt att det fmns 
v1ssa delar av Landskrona dit en 
familj inte bör flytta, dels att 
Hansson vägrat delta i en 
kommitte kring ett miljö 
program. Kommitten ifråga be
står av politiker och förvalt
ningschefer, men Vpk och Mil
jöpartiet har lämnat den därför 
att den fått till uppgift att tysta 
ner och släta över de 
miljöproblem som är så på
tagliga i Landskrona. 

J ag ska inte gå in på några 
detaljer, men jag tror att man 

Solen gdr ner ~v~r Landskronas (och Skånes?) socialdemokrater 

H
stadda pd polttzsk ökenvandring efter fördrvandet av Högni 

ans son. 

kan säga att Miljö- och hälso
vårdsförvaltningen i Landskrona 
under Högni Hansson blivit 
Sveriges mest uppmärk
sammade: genom egna veten
skapliga mätningar och under
sökningar, med omfattande 
informations- och utbildnings
verksamhet. Miljöintresserade 
människor över hela landet ser 
med beundran och intresse på 
Landskronamodellen, till skill
nad t ex frän Lundarnodellen där 
förval.tningen under en läng följd 
av A: 1 huvudsak har ägnat sig åt 
att tiga om miljöfrågor. 

Från trumf 
till lanka 

Vad gör då socialdemokraterna 
i Landskrona, företrädarna för 
ett parti som säger sig vilja bli 
det stora miljöpartiet? På hand 
:J.ar de ett trumfkort, landets 
kanske ledande miljö- och häl
soskyddskontor, något så unikt 
som en kommunal förvaltning 
med brett stöd bland människor 
ute på stan, en kommunal 
förvaltning som får blommor 
och vykort! Jo socialdemokra
terna i Landskoma förvandlar 
detta trumfkort till en lanka. Det 
är så man tycker synd om dem, 
så tydligt är detta exempel på 
politisk enfald. Med ett 
klubbslag har den skånska soci
aldemok;atin tappat mer i 
goodwill än vad det tar år att 
bygga upp. Deras egna väljare 
kommer att döma dem: jag är 
övertygad om att s-majoriteten i 
Landskrona faller nästa val. 
Sensmoral? Tja, nog verkar det 

som om förnyelsen inom den 
skånska socialdemokratin har 
sina gränser. Begreppet 
betongparti tycks förbli aktuellt 
ett tag till. Vad gäller lokala 
kommentarer till det inträffade 
inväntar vi med spänning 

miljökämpen Larry Andows 
återkomst frän Södern. 

Polisspåret 
i Lund 

- Har du sett att polismästare 
Mänsson är ute och cyklar igen? 
Ha~ påstår att att Bilfria veckan 
är olaglig? 
- Välj dina ord, det gör polis
mästaren! 
- V ad säger han då ? 
-Han säger att ett beslut skulle 
vila på "alltför lös laglig grund". 
Hade han kunnat säga olaglig 
hade han säkert gjort det, men 
han vet ju hur det är och så för 
att rädda sig inför Helmfrid och 
Hellsvik skriver han "alltför lös 
laglig grund". Skickligt va! 
- Medges, men något tyngre 
vägande argument har han väl 
att komma med ? 
- Nej •. han talar ju om "vittgå
ende mskränkningar för trafi
kanter och näringsidkare" och 

ingrepp som han tycker är 
"olämpliga", men herregud det 
står väl varje medborgare fritt att 
tycka till på det sättet. Polis
mästarens privata trafikpolitiska 
åsikter har ingen speciell tyngd. 
- Men ryktet talar också om 
förtäckta hot om ordervägran?. 
- Det är verkligen till att över
driva. Vad han antyder är att 
det kanske kommer att saknas 
erforderliga polisiära resurser 
för övervakning av veckan och 
det är väl inte samma sak va? 
- Så du menar att man ska inte 
ta så allvarligt på Mänssons 
politiserande? 
- Det vet vi väl alla att vi kan 
lita på vår svenska polis, i alla 
fall här i trakten. 

Lucifer 



Lunds 
kommun 
bojkottar 
redan Shell 
Så kan man sammanfatta svaren 
på vpks framställningar i ämnet. 
I höstas interpellerade vpk 
kommunstyrelsens dåvarande 
ordförande Gun Hellsvik. Inter
pellationen innehöll frågor om 
kommunen köpte olja från 
Shell. Svaret blev att det gör 
inte Lund. 

Därefter skrev vpk till kom
munala bolag och uppmanade 
dem att offentligt deklarera att 
de inte tänkte göra affärer med 
Shell. 

Nu har svaret från LKF, som 
är det största bolaget, kommit. 
Det lyder kort och gott: LKF 
anlitar ej oljebolaget Shell. 

Fast frågan om man kan kalla 
det här en bojkott. Gun Hells
viks uttalande är definitivt inte 
stöd för en bojkott. På frågan 
om hon tyckte att kommunen 
borde bojkotta Shell svarade hon 
entydigt nej. Det gjorde hon 
med argument som nästan or
dagrant återgav vad oljebolaget 
själv brukar uttala. 

Nu är det emellertid ny 
majoritet i kommunen. Alla 
partierna i den nya majoriteten 
är för utvidgade åtgärder mot 
apartheidregimen. Så det skulle 
vara mycket märkligt om kom
munen eller dess bolag nu bör
jade köpa olja från Shell. 

Så kanske man kan kalla det 
ett slags bojkott i alla fall. 

~ (S) 

~ 

Varför inte en 
halvnaken karl? 
f!abert Berg raljerar i 
torra VB över att jag 
re~gerat på att VB görs 
ut1fr~n ett manli9t pers
pektiv. Hans roliga vin
J~ttförslag slutar med en 
bild av en halvnaken 
kvinna som påstås dra 
läsare. Det skulle dock 
varit ännu roligare om 
Rabert fortsatt tanke
gången och brytt sig om 
att locka även kvinnliga 
läsare. T ex med en val
formad halvnaken karl. 

Dessutom: Visst är det 
betecknande att t.o.m när 
aysikten är att skapa en 
konsneutral figur så blir 
den förvillanas lik en 
man. Och ingen av her
rarna i VB-redaktionen 
reagerar. 

Kajsa 

Positivt beslut om halv 
bilfri vecka 
Gatu- och trafiknämnden beslöt 
i onsdags på ett rekordlångt 
möte (fem och en halv timme) 
om att genomföra den bilfria 
veckan - om än bara till hälf
ten, eftersom det ska tillåtas 
fullt ös mellan 18 och 8. Poli
sens invändningar tillbakavisa
des, men det kan ju ändå 
komma överklaganden. Det 
vore kanske inte så dumt med 
en rättslig prövning. Det nu
varande regelverket får betrak
tas som föråldrat, eftersom det 
väsentligen härstammar från en 
tid då miljöfrågorna spelade en 
blygsam roll. 

Men det var inte bara debatt 
och kontroverser utan ett rejält 
arbetsmöte också. Åter pratades 
det bussar, och Lars-Arne Nor
borg (vpk) konstaterade att de 
blå (dvs stadsbussarna, som 

lundapolitikema själva har kon
troll över) inte alls är så otrev
liga som .~e röda (dvs SJ-bus. 
sarna). Aven om den nya 
majoriteten ofta håller samman 
så förekom det en del nya kon
stellationer i omröstningarna. 

Vpk och andra fick igenom 
en del markeringar i olika 
texter, bl a i ett remissvar på 
länsstyrisens miljöutredning. 
Vidare vill nämndens majoritet 
ha bostäder på den obebyggda 
tomten vid Stora Fiskaregatan -
moderatema önskade sej p-hus, 
gatukontoret ville ha nuvarande 
markparkering kvar. Förslaget 
om nya p-platser vid Gerdahal
len tillbakavisades också, och 
även polisen instämde i att mo
tionärerna gott kunde ta sej dit 
på cykel. 

Petter Prytz i Hög 
På 70-talet drog det en våg av 
intresse för arbetar- och byg
despel genom Sverige. Det var 
Norberg och Seskarö, Hägersten 
och Växjö, men i Skåne var det 
tunt. OK att ABF för några år 
sen fixade ett statarspel på 
Christinehof, men det var något 
i den kulturella atmosfären i 
Skåne som inte stämde. Jag tror 
problemet var ämnesvalet, och 
jag tror att det är ämnesvalet 
som har slagit an i "Petter Prytz" 
som nu spelas i tegelladan ute 
vid Hög (mellan Löddeköpinge 
och Kävlinge). 

Det hela handlar om fiskarna i 
B arsebäcks fiskeläge och deras 
umbäranden under de svensk
danska striderna på 1670-talet. 
Temat är att de höga herrama i 
staten och deras lokala allierade 
drömmer om makt och rikedom 
men att vanliga människor mest 
vill ha lugn och ro, möjligen 
upplivat av en och annan klunk 
brännvin. Första akten utspelas 
vid Öresunds strand och nöjer 
sig med måttlig förvecklingar, 

då och då resulterande i 
gemensam sång. I pausen kan 
man köpa korv och läsk till 
förrnån för centralamerikanska 
flyktingar och mycket riktigt 
dyker det sen upp tal om att man 
bör ta hand om sin 
landsfördrivna nästa. Skåne 
hade vid slutet av 1600-talet 
härjats av hundra års krig mellan 
svenskar och danskar, så det är 
både korrekt och välfunnet. 

Andra akten utspelas på ett 
värdshus som i dekoren mar
keras av en masonitvägg i falskt 
korsvirke. Associationerna går 
därmed omedelbart till 
Pildammsparken och Fredriksdal 
och dessväre inte bara hos 
åskådarna; det blir lite överspel 
o~h en intrigväv som ingen 
förrnår nysta upp. Men visst är 
"Petter Prytz" sympatisk och 
nästan rena vaccinen mot 
Sjöbostämningar. I bygden 
måtte man gå man ur huse - vi 
rar nog 3-400 där på premiären 
veckan före påsk. 

StenH 

SOMMARKURSER PÅ KVARNBYSKOLAN 

Bonas Folkhögskola i Malmö 

skrivarverkstad 2-4 juni l fredag-söndag l 
Från tanke till ord, från penna till papper. Vi traffaö under tre dagar och skriver 
berattelser, d1kter, recensioner och artiklar. J skrivarwrkstaden diskutera r vi 
te~1er- egna och andras. \'i talar om skri,·andets teknik och framfor allt -vi 
skri ver~ 

Med Karin Lentz , poet. 
Kursavgift 150:· (lunch och kaffe 1 

Kvinnors liv och arbete 12-1sjuni tm and ag-fredag• 
Forelasnmgar, d1skussioner och grupparbeten med 
RenPe Frangeur om hinnor i histori a . Tora Friberg om h·innors arbete och 
.-a~dag , Kvinnojo~ren om sitt arbete , Mary Andersson om kvinnligt skri,·and e, 
Ehsabeth._Franzen om konst, kult och kreati,itet. 
Kursavgift 300:- (lunch och kalfe l 
An rnalan senast 19 respektive 26 maj . Ring 040/49 43 13 eller skriv till Kvamby
skolan. Kvamby,;ägen 543. 212 91 MALMO. 
OBS~ ingen övernattning. \"i lagar mat gemensamt . 

fRÅN 
oEI lA 
\(OMMUNA 

M-sson & Åstr-m 
Förliden vecka uttalade herr po
lismästare Sixten Månsson sitt 
stöd till innehav aren av ortens 
stadshotell, tillika ordförande i 
dess handelsförening, herr Ur
ban Paulsson. I en annan äm
betsskrivelse uttryckte han, som 
sin åsikt, att han fann det oläm
pligt att gästerna å ortens stads
hotell inte kan ta sig dit medelst 
bil och icke heller i övrigt, 
under en vecka, kan använda 
detta transportmedel å ortens 
gator. 

I en i grannorten utkom
mande daglig tidning refererades 
herr polismästare Sixten 
Månssons ämbetsskrivelse under 
följande, s m s "mycket slag
kraftiga", rubrik: Lars Åström 
genomför ej olaglig bilfri vecka. 

Fru kommunalrådet Gun 
Hellsvik, som tidigare, mycket 
framsynt, föreslagit att planerad 
bostadsbyggnation å kvarteret 
Myntet i omedelbart närhet av 
ortens stadshotell skall 
förvandlas till parkeringshus, 
påpekades i en skrivelse till or
t~ns. kommunfullmäktige att 
btlfrta veckan är olaglig, efter
som herr socialdemokraten Lars 
Åström och hans kumpaner i 
ortens Gatu- och trafiknämnd 
jämlikt 148 a § 
Vägtrafikkungörelsen, har, att, 
under beredning av ärenden rör
ande lokal trafikföreskrift, sam
råda med herr polismästare 
Sixten Månsson. 

I en annan, likaledes i 
~r~orten utkommande, daglig 
ttdnmg, med å orten icke lika 
stor spridning, påtalade ovan
nämnde herr socialdemokraten 
Lars Åström, att herr polismäst
are Sixten Månssons åsikter 
visserligen var värdefulla, men 
att de icke torde kunna järnstäl
las med lag. 

I en skrivelse till ovan
nämnda tidning tillbakavisade 
herr polismästare Sixten Måns
son herr socialdemokraten Lars 
Åströms insinuanta uttalande 
och påtalade i kraftfulla ordalag 
att det var bättre förr. 

Veckobladet kommer natur
ligtvis, även i fortsättningen, att 
följa den strid som, med full 
kraft, rasar å orten. Redan nu 
kan vi emellertid konstatera att 
herr socialdemokraten Lars 
Åström måste ha missuppfattat 
såväl omfattningen av polismans 
befogenheter som den egentliga 
innebörden av ordet "samråd". 
Enligt hittills obekräftade upp
gifter uppgifter kommer herr 
gossen, tillika förre ordföranden 
i ortens Gatu- och Trafiknämnd 
Mats Helmfrid, därför att, s dt 
s, "läsa lusen av honom" å 
kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde. 
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AMNESTY INTERNATIO· 
NAL Tel 11 97 01 Tisd kl. 
19.30 Informationsmöte för 
medlemmar och andra intres
serade. stadsbibliotekets stu
diecirkelrum, Bredg. 3 B 

Byggfacket om 
Lunds bostäder 

VI bygger Inom vallarna En 
paneldebatt i stadshallen torsd 
kl19. om den försummade de
taljen i vår tids byggande. lvr
angör: Föreningen Gamla Lund. 

SMALANDs fred Dött. lörd 
MATPUB 20-22,30 röj efteråt 
Valla & Andreas spelar. sönd 
Galles Cafe 16-22 bildvisning 
med info om Kurdistan. månd 
skrivarcirkel kl 19. tisd författar-

atton kl 20 med Inga UndsJö. 
onsd kulturutskottet c;;, kultur
veckan kl H. Studier i socialism 
kl 18. torsd RÅKKPUB 21-01 
Philipboa and Woodo Club. 

UTOMBYS 
MALMÖ: Bio Spegeln S:a 
Förstadsg 38. Sönd. 17.00 l 
Bergmans "Tystnaden·. 

Fasabinderpjäsen "Soporna, 
Staden och Döden" av Folktea
tern o. Proteus spelas på Folk
teatern ons-lörd 19,30 t o m. 
8/4.Tel. 040/113403. 

Teaterladan l Hög, Fred, lörd, 
sönd onsd Näst sista veckan! 
19,30: Peter Prytz- ett musika
liskt äventyr från 1600-talets 
Skåne. Bilj. Hellbergs Bokh . 
Kävlinge T. 730084. 

Barnet l bilden· bilden l bar
net Brasafton Onsd. kl 19 på 
Kvambyskolan, Malmö Kuftur
journalisten Anne Rothlin 
berättar om hur ett litet barn ser 
på sin omvärld och hur det 
skapar sig en verklighetsupp
fattning.RinQ 040/49,..;,;_ ~r 
vägbeskrivmno { t. 

Kurdistan och dess folk 
Lörd. l april kl 10-18 
Utställning av kulturföremål, 
konst, foto kläder, bokbord mm 
Diabildvisning kl 13, 15 och 
17 Alla välkomna 
Röda korsets internationel· 
la träffpunkt Tullgatan 14, 
Arrangörer: Kulturföreningen 
Kurdistan - Sverige i Skåne 
och Kursverksamheten vid 
Lunds universitet 

Lundasektionen av Byggnads
arbetarförbundets avd. 7 har 
på årsmötet den 23 jan 1989 
beslutat att göra följande utta
lande: 

"För Lund har bostadspolitiken 
under senare år utmärkt sig av en 
stor obalans mellan tillgång och 
efterfrågan på bostäder. 

För storstäder och övriga uni
versitetsstäder i landet råder 
samma brist på bostäder. 

Det är angeläget av detta skäl 
att ha en hög och jämn bostads
produktion på dessa orter och då 
även i Lunds kommun. 

Det är viktigt, trots denna brist 
på bostäder, att försöka upprätt
hålla en rättvis och social bo
stadspolitik. 

Problemet ur rättvisesynpunkt 
har varit den skillnad som finns 
mellanolika upplåtelseformer och 
då mellan hyresrättslägenheter 
och bostadsrättslägenheter. 

Gatans parlament 
flyttar inomhus 

Till VB:s läsare 

Trafiken i Lund är på tapeten igen. 
Stora saker är i görningen: En 
utredning om miljövänliga stads
bussar kornmer att presenteras i 
slutet av sommaren. Busslinjer
nas sträckning skall ses över. Ett 
försök med bilfri vecka skall 
genomföras i stadskärnan. Den 
regionala bussterminalen skall 
flyttas från kv Galten till central
stationens närhet 

Allt detta - och naturligtvis de 
bakomliggande miljöproblemen
har väckt till diskussion bland 
lundabor, enskilda såväl som för
eningsanslutna. Många intressan
ta förslag har skymtat förbi på 
insändarspalter och i debatter. Det 
kan nu vara dags att ta ett större 
grepp om ideerna i ett slags 
"Gatans Parlament" om Iundatra
flken. Om det finns intresse kan 
de olika alternativen samlas i ett 
enkelt kompendium, som vidare
befordras till bl a gatukontoret för 
kännedom. 

Vi, i Miljöpartiet, vill därför 
inbjuda VB:s läsare till en 

Idekväll om lundatrafiken 
Tisdagen den 11 april kl 19 på 

Bostadsrätten, en i övrigt 
mycket bra boendeform, funge
rar icke bra ur rättvisesynpunkt i 
en bostadsmarknad i obalans 
mellan tillgång och efterfrågan. 

Som exempel kan nämnas att 
om två familjer flyttar in i nypro
ducerade lägenheter idag. Denena 
familjen i en hyresrätt och den 
andra i en bostadsrättslägenhet. 
Om båda familjerna bodsinares
pektive lägenheter i 10-15 år och 
därefter flyttar så blir konsekven
sen följande. Ett icke helt oreali
stiskt exempel. 
l) Den som bor i en hyresrätt har 
betalt sin hyra under dessa år i 
relation till produktionskostnad 
och driftskostnad och i förhållan
de till lägenhetsstorleken, vilket 
också är helt rimligt. 
2) Den som bor en bostadsrätt 
säljer sin lägenhet vid avflyttning. 
Med rädande obalans på bostads-

marknaden visar det sig att för
säljningsvärdet, hyran och grun
dinsatsen avräknad, uppgår till be
lopp som innebär att denna familj 

Vpk Instämmer 
-Alldeles utmärkt att Byggsjuan 
tagit ett uttalande som i så starka 
drag stämmer överens med V pk 
Lunds bostadspolitiska åsikter. 
säger Roland Andersson, kom
munfullmäktige (vpk) oc h f.d. 
ordförande i Hyresgästförening
ens lundaavdelning. 

Fakiren, Bredgatan 5 
Tanken är att intresserade här i 
korthet (5-15 min beroende på 
antal deltagare) skall fä möjlighet 
att presenterasina egna förslag till 
trafiklösning för stadskärnan 
(overheadprojektor kornmer att 
vara tillgänglig). Halva kvällen 
kan avsättas för en konstruktiv 
diskussion. Någon paneldebatt är 
inte planerad. Tonvikten bör ligga 
på positiva, konkreta ideer, som t 
ex typ av bussar, linjesträckning, 
bilparkeringsmöjligheter osv. Den 
som bara vill kritisera andras för
slag göre sig icke besvär! 
Väl mött med goda ideer! 
Vänliga hälsningar 

Andre de Richelieu 
för Miljöpartiet de gröna 
Box 1244,221 05 Lund Tel. 14 01 
00. 

POSTTIDNING 

har bott gratis i sin lägenhet i ca 15 
år. 

Orättvisan är alltså uppenbar 
mellan olika boendeformer. När 
lägenheterna ska överlåtas till 
nästa generation hyresgäster är 
orättvisorna också uppenbara. 
l) För hyresrätten gäller att alla 
får lika möjlighet att komma ifrå
ga som hyresgästoavsett inkomst 
2) För bostadsrätten gäller att ha 
tillgång till ett stort kapital för att 
komma ifråga. Låg och mella
ninkomsttagamaharsvårtattköpa 
sig en begagnad bostadsrättslä
genhet, som i en bostadsmarknad 
i obalans blir reserverad endast 
för de rika. 

Detta system leder till katego
riuppdelning av våra bostadsom
råden. 

Medhänvisning till ovanståen
de kornmer Byggnads avd 7 sek
tion 08 Lund att arbeta för: 
att de kooperativa bostadsrätter
na och hyresrättslägenheternas 
andel kraftigt ökar i förhållande 
till bostadsrättslägenheternas an
tal inom Lunds kommun. 
att bostadsbyggandet i Lunds 
kornmun intensifieras med mål
sättning att balans snarast skall 
uppnås mellan tillgång och efter
frägan 
att sektionen verkar fackligt och 
politiskt för denna förändring" 

VPK IF tränar p! Lerbäckskolan lö l april 
15-17. 
BLÅSORKESTERN. Sö 2.4 k118.45 n:p 
p! Kapellsalen. l majträningen börjar. 
F6rsta repet i mlnadc:n: öl efterttl 
HANNAS FLÄKT repeterar pi Palaestra 
sö 2.4 kll7.30. 

KOMPOL: mi den 3 april kll9. Tema: 
självkritik. 

Detta nummer gjordes av Lasse Svenssoo, 
Rune Liljelcvist och Gunnar Sandin. 

Kontaktredaktör l'ilr nästa nummer lir 
Gunnar Sandin, tell3 58 99 
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