
UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND 

Utkommer fredagar 19 8 9 15 :e år g. 

Fredagen den 21 april 

21- 27 april 
VB:s kalendarium över kulturarr
angemang och andra offentliga till
ställningar. Interna möten återfinns i 
mötesspalten på sista sidan. 

SÖDRAN 
Min vän Ivan Lapsjin kl 18,30. 
Osminkad skildring från stalintiden. 
Åter till södern kl 21. En resa i tid 
och rum, en mycket poetisk och vac
ker argentinsk film där tangomusiken 
har en central roll. 

MEJERIET Mike Breeker med 
Tolvan Big Band torsd 27/4 kl 
19.30. Arr: Jazzföreningen Plektrum. 

V AD HÄNDER I SVDAFRIKA? 
Serninarim sön 23 kl 14-18 i 
\örsam!ingshemmet Ugglan (hörnet 
av S Esplanaden och Råbygatan). Se 
notis i detta VB! 

ARBETSHISTORISKA SEMI
NARIET. Torsd 27/4 kl 15-18: 
Arbetets söner, arbetets döttrar. 
Marianne BrAhammar visar en ny ut
ställning om arbete, arbetare och 
arbeterskor i konsten. Obs! Lokal: 
Lunds konsthall. 

LÄRARARBETET-ETT MORA
LISKT DILEMMA. Ami Wång
stedt föreläser vid fredagslunchen hos 
Forum för kvinnliga forskare. Bib
lioteket på Palaestra kl 11.45-13.00. 
Medtag matsäck, dryck kan köpas på 
Forum. 

KVINNOR OCH MEDELTID 
föreläsningsserie hos Forum för 
kvinnliga forskare på Palaestra kl 
14.15 - 16. Tisd 25/4: Elisabeth 
Irengren, historisk osteolog från 
Lund, talar om Kvinnor och barn 
under medeltiden. 

SMÅLANDS kulturvecka. Fre: 
Trubaduren Mattias Ortman spelar 
hela kvällen. Kl 18: Unni och Mats 
Drougge (April) om uppkäftiga tid
skrifter. Kl 20: Galalgokväll med 
Ulf Lundqvist, Lars Sjunnesson och 
Max Andersson. Lör kl 18: Doku
mentärfilmsrapsodi. Kl 20: Dans -
Mia Borg och Helena Franzen. Från 
kl21 spelar Sambaorkestem. ca 22: 
Poeten och anarkisten Roland Villa. 
Sön kl 16 läser folk från skrivar
linjen i Skurup och från Smålands 

K vinnod o minans 
på Vpks första maj 
Ylva Johansson, Sveriges yng
sta riksdagsledamot, blir hu
vudtalare på första maj i Lund. 
Ännu yngre (14 år) är den 
andra talaren: Stina Hall från 
Kommunistisk Ungdom. Gun
Iög Stenfelt blir konferencier 
på mötet, som alltså domine
ras av kvinnor. Ende man är 
Burhan Wassin från Kurdi
ska Föreningen i Lund. 

Samling till första maj blir på 
Clemenstorget. Avmarsch kl 
14,00.med den för dagen för
dubbladeLunds Kommumsriska 
Blåsorkester. Huvudparollen är 
"Arbetarpolitik och Socialism" 

och bland de efterföljande bande
rollerna ser man bl a "Bilfri inner
stad", "Bygg bort bostadsbristen", 
"Daghem vill vi ha, men dom ska 
va bra", "Hyresstopp", "Ja till 
Europa-Nej till EG". Tåget går 
förbi järnvägsstationen- Ban
torget-Klostergatan-Stora Grä
brödersgatan-Grönegatan-Katte
sund-Östra Mårtensgatan -Bo
tulfsplatsen-Stortorget. 
Öppet Hus i stadshallen 
Redan kl. 12 kan den töstige fika i 
Stadshallen och förhoppningsvis 
lyssna till Bengt-Olle Bengtsson 
som underhåller på piano. Cafetär 
öppet till kl l 7. 

Sommarvandringen 2-15 juli 
Ytterligare intresseanmälningar 
strömmar in om Vandrings
sektionens tur i Jurabergen och 
Lorraine och det ser ut att bli 
ett fint gäng, med en lagom 
blandning av veteraner och nya, 
som deltar en eller tv å veckor. 
De som är med på slutet får 

förstås uppleva tvåhundraårs
firandet av franska revolutionen 
den 14 juli. 

Än finns det platser kvar till 
detta billiga och behagliga 
sommarnöje. Ring Gunnar, te! 
135899. 

Lösnummer 2 kr 

Kommunister 
blåser 
för Erlander 
Vid en ceremoni på lördag 
kommer, som framgått av mor
gontidningarna, minnesplattor 
att sättas upp på hus där Tage 
Erlander och Ernst Wigforss 
bodde under sin tid i Lund. Bl a 
landshövding Göransson kom
mer att medverka. 

Medverkar gör också en en
semble ur Lunds Kommunisti
ska Blåsorkester. Det har (tyd
igen) ansetts naturligt att ge det 
hedersamma uppdraget till mu
siker som tillhör den lokala 
arbetarrörelsen. 

Inez Möller 
Kommunstyrelsen behandlade 
revisionsberättelsen från Inez 
Möllers stiftelse för behövande 
ålderspensionärer. De delade ut 
24 000 kr. Förvaltningskostnad
erna hade varit 16 559 kr. 

lnez Möller hade nog tänkt 
sig en annorlunda fördelning. 

Det blir Johanna 
Det blir lyktstolpen "Johanna" 
som får ersätta de upprostade 
och diskuterade stolparna i Pla
netstaden som VB har skrivit 
om. Det tycks nu vara klart, 
även om "Johanna" är avsevärt 
dyrare än den nuvarande stan
dardstolpen. Den är nämligen 
också betydligt vackrare, vilket 
den intressera kan förvissa sej 
om t ex i Lilla Algatan, och 
som framgår av Thomas schly
ters teckning. 



~KOMMENTAR 
Fler vpk-löpare 
Till Påga- och Tösamilen den 6 
maj tycks vpk kunna mönstra ett 
flertal löpare. I en första om
gång anmälde sig Sven-Bertil 
Persson, Peter Siesjö, Finn 
Hagberg och Lars Borgström. 
Kitten Anderberg och Marianne 
Sonnby skulle överväga. Och 
Gunnar Sandin tänkte sig möj 
ligheten av att gå milen med 
packning samt att om det skulle 
inträffa att den lottade bilen till
föll honom se till att den blev 
söderslagen. 

Ytterligare några är beredda 
springa. Hillevi Andersson, 
Monica Bondeson och Lars 
Svensson har anmält sitt in
tresse. Det går också ett rykte 
att riksdagsman Rolf Nilson lig
ger i hårdträning. Vi får se. 

Provisoriskt schack 
I förra VB skrev vi på ledar
sidan att det var klappat och 
klart för ett uteschack på stor
torget, men det har visat sig att 
läget inte är helt klar. Fritids
förvaltningen har inköpt pjäser 
och ett provisoriskt bräde ska 
uppritas under Bilfria veckan 
men därefter vet ingen med sä
kerhet var ett eventuellt perma
nent bräde kommer att 
placeras. Allt talar dock för att 
stortorget är den rätta platsen. 
Här finns utrymme, publik och 
den rätta stämningen. 

Uteschacket i stadsparken lär 
komma först. Redan ligger 
staplar av sten som ska an
vändas till brädet. 

Träningslokaler av
giftbeläggs 
En noggrann läsare av VB:s 
mötesspalt har lagt märke till att 
vpk IF:s fotbollslag brukar 
inomhusträna på Lerbäcksskolan 
under vintersäsongen. Det har 
kunnat ske utan kostnader under 
många år och har säkert bidragit 
till att vpk IF kunnat spela i 
vanliga korpserien trots att näs
tan alla är oldboys. Den äldste 
är över 53 år. Nu verkar det 
emellertid som om utnyttjandet 
ska avgiftsbeläggas. Ett förslag 
ligger i fullmäktige. Det är inga 
stora summor det rör sig om, 
men kan ändå i känsliga fall bli 
det hinder som gör att en mo
tionstradition bryts. 

För övrigt har när detta VB 
hamnar i brev lådorna korpserien 
börjat för vpk IF. Det är samma 
mannar som förra året. Kalle 
Witting har dock fått en efter
hängsen knäskada som gör att 
ha får ta det lugnt. Ett nyförvärv 
är vetenskapsteoretikern Thomas 
Brante, som börjat pendla mel
lan Göteborg och Lund och som 
känner att det gäller att komma 
igång med det kroppsliga. Han 
har tidigare spelat för vpk IF. 

Trafikstudier i Schweiz: 

Luzern bättre än Lund 
Lund har cirka 60 000 invånare (l staden, förstår sej, dessutom 
finns det en del folk i de östra kommundelarna). Mitt l Schweiz 
ligger en annan stad som börjar på "Lu" nämligen Luzern. 
Luzern är med sina 45 000 stadsbor något mindre än Lund, men 
kan ändå vara intressant för en trafikpolitisk jämförelse. Under
laget för nedanstående jämrc>relse är några strödda Intryck från 
den studieresa dit förlidet veckoslut, som aviserades l förra VB
numret. 

Det var f ö en behaglig spat
sertur som studiegruppen fick 
genom Luzern. Bergsluften var 
ren och frisk att andas, och ut
sikten mot det snöhöljda stads
berget Pilatus överträffade den 
över Sankt Hans backar. 

Spår l källaren 
Lunds järnvägsstation har f n 
fyra spår för persontrafik. Lu
zern har femton. Stationen där 
genomgår just nu en stor om
och utbyggnad, och i samband 
med den kommer antalet per
sonspår faktiskt att reduceras 
till tolv. Men i gengäld lär det 
tillkomma nya spår i ett undre 
plan, så att säga i källaren. 

Stationen i Luzern är näm
ligen, av topografiska skäl, en 
säckbangård som slutar blint 
mot Vierwaldstättersjön. Tåg 
som ska vidare söderut genom 
Gottbardpasset måste byta kör
riktning. Men nu föreligger 
principbeslut om en ny stor 
järnvägstunnel genom Alperna, 
och det är troligt att den kom
mer att beröra Luzern, som 
alltså får snabba genomgångs
spår i ett undre stationsplan. 

Den arrdowska utopin om att 
gräva ner järnvägen genom 
Lund förbleknar inför det 
schweiziska projektet. Men så 
satsar också schweizarna på 
järnväg och annan miljövänlig 
kollektivtrafik i en utsträckning 
som vi svenskar har svårt att 
fatta. 

Levande gångtunnel 
I Lund krävdes det flera års 
diskussioner innan man kom sej 
för att med "Rydes undergång" 
förlänga stationens gångtunnel 
mot Väster. Förlängningen un
der den hårt trafikerade Ban
gatan ligger i en oviss framtid. I 
Luzern är den gångtunnel som 
just håller på att färdigställas 
åtta gånger så lång och tre 
gånger så bred, och den kantas 
av butiker, kiosker och serve
ringar som gör den till ett högst 
levande stråk. Kommunen har 
förstås bidragit till finansie
ringen. 

Sex trådbusslinjer 
Regionalbusslinjerna i Luzern 
är inte lika många som i Lund, 
eftersom det går tåg i sju olika 
riktningar, med mellan 30 och 
60 minuters mellanrum. Men av 
stadsbusslinjer finns det 22 
stycken. 

A v dem är de sex största 
trådbusslinjer. Det finns små 
och smala trådbussar en äldre 
modell (trådbussar kan bli 
gamla eftersom det inte finns 
några påfrestande motorvibra
tioner) och nyare, större och 
ledade bussar för därtill 
lämpade linjer. Elmotom ger 
dem en förträfflig acceleration. 

Trots de äldre trådbussamas 
behändiga mått kan de dock 
inte gå in i den äldsta stads
delen. Luzern har nämligen 
liksom Lund ett medeltida 
gatunät, och därtill f ö en delvis 
bevarad ringmur. 

Bilfritt centrum 
Bilar skulle kanske till rymmas 
på de trånga gatorna i Luzerns 
stadskärna. Men de är i princip 
portförbjudna. 

I detta bilfria centrum 
blomstrar detaljhandeln. Ja, det 
var söndag vid vårt besök så 
butikerna var stängda, men vi 
kunde se att de v ar många, 
varierade och välmående. Kro
garna och kafeerna var förstås 
också många, och det vimlade 
av flanörer, både infödingar och 
turister, som uppskattade stads
kämans speciella kvaliteter. 

P g a söndagen kunde vi inte 
studera de minibussarna som 
kör runt i centrum under var
dagar. Det lär vara köpmännen 
som har tagit initiativ till dem. 
De är låga, har breda dörrar, 
stannar lite varstans och inne-

håller mest ståplatser, men så är 
också ressträckorna korta. 

Jämförelsen med Lund ger 
sej s m s av sej självt. 

På en av broarna över Reuss 
noterade Lars-Arne Norborg att 
cykel- och gångbanan låg i nivå 
med varandra, precis som i 
Lund. Men till skillnad mot här 
åtskildes de av en låg men dis
tinkt betongbalk. Den gjorde att 
cyklisterna höll sej på sin kant, 
och den var säkert dessutom till 
god vägledning för synskadade. 

Kanske blir det initiativ i 
gatu- och trafiknämnden om 
sådana balkar. Det finns myc
ket att lära i Luzern och 
Schweiz , konstaterade 
§tudieresans deltagare. 

Mycketmer 
Som hann med mycket mer än 
Luzern. T ex "Glaciärexpress
en" på den smalspåriga järn
vägen Furka-Oberalp, berg
banan Lauterbrunnen-Griitsch
alp och smalspårsbanan som 
anslöt på 1500 m höjd (vid dess 
ände låg ett värdshus lämpligt 
placerat), de splitter nya, djup
blå spårvagnarna på sträckan 
Bern-Worb (Worb som är 
mindre än Sandby har förutom 
spårvägen även en pendeltågs
förbindelse med Bern), de nya 
spårvagnarna i Basel med 
nedsänkt golv där man lätt 
kunde (och fick!) lyfta in sin 
cykel (vi tog f ö spårvagnen till 
franska gränsen, gick över den 
och slank in på en bistro), 
studiet av TG V -tåget som når 
Paris på tre och halv timme, 
den nya, 6,5 km långa järn
vägen till Geneves internation
ella flygplats som gick på en 
miljard kr i anläggning (kollek
tivtrafik måste få kosta), hiss
banan i Lausanne, den öst
västliga huvudbanan med utsikt 
över vingårdarna ner mot 
Genevesjön (från den rollvagn 
som passerade med jämna 
mellanrum utbjöds påpassligt 
nog ett gott inhemskt vin), 
duobussarna i Fribourg, den 
folkligaste av de många ser
veringarna på stationen i Bern 
(öppnar fem om morgonen, 
utom lör- och söndagar då den 
öppnar fyra). Med mycket 
mera. 

I Lund får man som bekant 
gå nästan en kilometer med sina 
väskor innan man kommer fram 
till regionalbussama, och det är 
inte alla stadsbusslinjer som 
berör stationer. Läsaren har 

kanske redan gissat att fjärr
och lokalbussarna i Luzern har 
sin terminal alldeles utanför 
järnvägsstationen. Det är heller 
inte många steg till passagerar
båtamas bryggor. 

Kartan ger den materiella bakgrunden till schweizarnas intresse för 
mioljövänlig trafik. Siffrorna visar i procent andelen skadade träd 
1986. När skogen är borta kommer lavinerna ochjordskreden ... 



Kärlek i Lund 
"Jag vill få kvinnor att gråta" sa 
lundaförfattaren Per Simonsson 
i en intervju i Arbetet härför
leden. Detta i anledning av att 
han i vår utkommit med en 
"romantisk berättelse om en 
brinnande passion", enligt arti
keln. Bäst att säga som det är 
med en gång: jag fällde inte en 
enda tår vid läsningen av 
"Kärlekens sju stjärnor". Dess
utom blev jag från början avog 
mot en författare som säger sig 
vilja skriva en "kvinnobok" (??) 
i kontrast mot sin föregående 
"Hjältar" (som givetvis hand
lade om pojkar och män). 

Den nya romanen är 
emellertid en ganska habilt be
rättad historia om medicin
pro fessom Valdemar Lomans 
och kusinen/modisten Ciaras 
livslånga kärlekspassion med 
förhinder. I boken figurerar 
också Lomans hustru (med kär
leksaffärer), son och sonhustru 
(med kärleksaffärer), deras barn 
(varav en vänsterextremist) 
samt andra familjemedlemmar. 
En släktroman från Lund med 
andra ord. 

Geografiskt tilldrar sig bo
ken mest på Grand, i Profes
sorsstan, i Köpenhamn och på 
Orups sanatorium. Miljön är 
allmänt akademisk. 

Näja, Simonsson berättar sin 
historia rätt så bra, ibland till 
och med riktigt drastiskt, och 
hans skriver nyansrikt och stil
säkert. "Kärlekens sju stjärnor" 
är hans tredje bok efter novell
samlingen "Hästlatituder" 
(1983) och romanen "Hjältar" 
(1985). 

Per Simonsson, Kärlekens sju 
stjärnor . Bakhåll 

Lund skulle kunna 
Preliminärt huvudintryck: Tra
fikstandarden i Schweiz skiftar 
mellan olika kantoner och stä
der. Trafikförsörjningen under
lättas förvisso av att landet är så 
litet (6,5 miljoner invånare på 
en yta som Småland). Men den 
försvåras och fördyras samtidigt 
av den våldsamma topografm. 

Sverige skulle i princip 
kunna ha en kollektivtrafik som 
liknade den i Schweiz. Lund 
behövde inte ligga så långt efter 
Luzern. Det är en fråga om po
litiska och ekonomiska 
prioriteringar. Även djupt 
borgerliga partier och 
medborgare kan fås att ställa 
upp på en miljövänlig 
trafikpolitik, som inkluderar 
kännbara begränsningar av bi
lismen - det råder t ex förbud 
mot långtradartrafik söndagar 
och alla nätter. 

Till att börja med kunde fler 
svenskar och lundabor, borgare 
och socialister, politiker och 
andra, kunna resa ner till 
Schweiz och studera själva. 

Gunnar Sandin 

Drastisk miljökamp 
För nägot år sedan blev det be
slutat att tomgångskörnings
gränsen skulle sänkas till l mi
nut. I gatu- och traflknärnnden 
ville s inte ha en sänkning, bl a 
för att polisen inte skulle ha tid 
att övervaka förbudet. Själv 
föreslog jag att parkerings
vakterna skulle få förtroendet 
vid sidan av polismakten. Detta 
avslogs dock och i praktiken 
överlät man därför övervak
ningen till allmänheten. 

Normalt kan man inte lita på 
gemene man i sådan samman
hang, men just när det gäller 
avgaser ·" har miljödebatten 
skapat en grogrund för aktivism. 
Det har jag märkt bland mina 

närmaste bekanta och det kan 
jag också konstatera efter att ha 
läst Skånska Dagbladet från den 
18 april. Här skrivs om en 53-
ärig man, boende på Magi
stratsvägen, som irriterat sig på 
en mindre buss som en längre 
stund stått och gltt på tomgång. 
Han ringer först polisen, men 
när det inte hjälper händer följ 
ande: "Iförd karatedräkt och be
väpnad med ett långt svärd gick 
han till regelrätt attack mot bus
sen. Han krössade en bilruta och 
hotade tVå mindre barn som satt 
i bussen. När barnen tagit till 
flykten gick marmen lös på bilen 
och slog sönder strålkastarna ... 

FH 

Vad händer i Sydafrika? 
Den 22 - 24 april gästas Lund av 
en vit sydafrikansk motståndare 
till apartheid. Hans namn är 
Roger Field, och han lever nu i 
politisk exil i England. Beslutet 
att lämna Sydafrika fattade han 
efter att ha blivit inkallad till 
armen 1979 och bakgrunden till 
beslutet var hans insikt om att, 
som han skriver, "det sydafri
kanska försvaret inte förhåller 
sig neutralt till landets politik" . 
Till bakgrunden hör också att 
han av värmer och bekanta blivit 
underrättad om att han som sol
dat skulle riskera att få delta i 
raider och operationer i de svar
tas förstäder. Under sin tid som 
student vid Witwatersrand-uni
versitetet hade han på frivillig 
basis undervisat barn i den 
svarta stadsdelen Soweto. Han 
hade under denna tid lärt sig 
mycket om apartheidsystemets 
effekter och skaffat sig vänner 
bland både svarta och vita apart-

heidmotståndare. Roger Field 
stod 1979 inför ett val mellan 
två möjligheter, antingen ta ett 
långt fängelsestraff för sin värn
pliktsvägran eller att gå i lands
flykt. 

Med sig under besöket i Lund 
har Roger Field David Kg-a
banga från ANC och Madi Gray, 
som är sydafrikansk journalist 
och sedan många år bosatt i 
Sverige. På söndagen den 23 
april hålls ett seminarium där 
Roger Field talar om 
"Vapenvägrare, militarisering, 
motstånd", Madi Gray talar om 
"Sydafrika: det militärindustri
ella komplexet", medan David 
Kgabanga talar om "Motstånds
strategi" . En videofilm om Syd
afrikas destabilisering av front
staterna visas också. Tid och 
plats för seminariet är 14 - 18 i 
församlingshemmet U g glan i 
hörnet av Södra Esplanaden och 
Råbygatan. 

VB såg Spyxet 
Det var en salong fullsatt av 
jublande ungdomar. Publik
succe! Och visst var det en im
ponerande föreställning . Många 
goda förrnägor på scenen och en 
fantastiskt välgjord dekor. Flera 
originella nummer, till exempel 
en "tysk dramadokumentär" som 
spelades på äkta stumf!lmsmaner 
med texten på dia. Det farms 
inte mycket samhälskritik och 
inte mycket lokala anspelningar. 
I en något udda, miljömedveten 
scen simmade de flesta fiskarna i 
Nordsjön. De hotades inte bara 

av gifter utan av en säl, men 
blev räddade av en norrman. Ett 
spelombyte förgylldes med 
egenhändigt inspelade reklam
filmer. Den om den oemot
ståndliga hundmaten glömmer 
man inte. Många nummer var 
satiriska mot rasism och rasför
domar. Fast ibland balanserade 
de på gränsen till att själva bli 
fördomsfulla. Visst kan man 
skoja om homosexualitet, men 
inte är det väl skojigt i sig? 
Ibland blev det bara fånigt. 
Konsekvent var föreställningen i 
sitt kill-perspektiv . Det fanns 
inte en tjej på scenen som inte 
var vamp, ragata eller fjolla. 
Och killar i förkläde ansågs 
fruktansvärt lustigt. 

Jag läste sedan i sydsvens
kan att Thomas Ziehe varit i 
Lund och sagt att det blivit få
nigt att göra uppror. J ag skulle 
vilja säga till tjejerna som ska 
vara med och jobba för nästa 
Spyx: Det blir fånigt om ni inte 
gör uppror - mot killamas do
minans. 

Ann 

FRÅN 
DET 
KOMMUNALA 

Det bidde en tumme 
I augusti 1985 gav kornmun

fullmäktige - efter en folkparti
motion - kornmunstyrelsen i 
uppdrag att utarbeta ett förslag 
på verksamheter som lämpade 
sig för entreprenad. Kornmun
styrelsens ledningsgrupp tillsatte 
omgående en utredningsgrupp 
bestående av Larry Andow (s) 
och Tomas Frennstedt (fp). 

I tisdags - efter nästan fyra år 
- presenterades utrednings 
resultatet. Gruppen konstaterade 
att flertalet förvaltningar redan 
har en betydande entreprenad
medverkan. 

Sen var det inte mer med det. 
Kommunstyrelsen lade utred
ningen till handlingarna. 

Vänskapens hus 
De borgerliga partierna vill att 
Vänskapens Hus själv ska äga 
fastigheten där de har sin verk
samhet. De vill att kommunen 
ska köpa den av LKF för 670 
000 kr och sedan sälja den vi
dare till Vänskapens Hus för 
samma pris. De vill inte utlova 
nägra kommunala bidrag till 
upprustning av fastigheten - det 
kostar minst 2 miljoner. 

S och vpk vill att kommunen 
köper fastigheten av LKF och 
sedan skriver ett nyttjanderätts
avtal med Vänskapens Hus och 
låter dem använda fastigheten 
kostnadsfritt. Vänskapens Hus 
ska därefter ansvara för upprust
ningen. Det betyder att Vän
skapens Hus kan använda de 670 
000 kr borgama vill att de ska 
betala för huset till upp
rustningen. S och vpk tror dess
utom att det kommer krav på yt
terligare stöd längre fram . 
Sädant stöd är lättare att ge om 
fastigheten är i kommunal ägo. 

M p kan inte bstämma sig 
I tisdags ville kommunstyrelsens 
arbetsutskott ha ett svar på frå
gan om upplåtelseformen. Ansåg 
kommunstyrelsen att fastigheten 
skulle säljas till Vänskapens hus 
eller skulle den upplätas med ett 
nyttjanderättsavtal? 

Miljöpartiet kunde inte riktigt 
bestämma sig i tisdags heller. 
De yrkade i första hand på att 
fastigheten skulle upplåtas med 
nyttjanderättsavtal och att kom
munen skulle stå för renover
ingskostnaderna. Om det inte 
gick igenom yrkade de i andra 
hand på bifall till det borgerliga 
förslaget om att huset skulle 
säljas till Vänskapens Hus utan 
utfästelser om hjälp med upp
rustningen. De menade att detta 
var det näst bästa för Vän
skapens Hus. 

Mikljöpartiets andrahands
yrkande blev också kommun
styrelsens beslut. 
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skrivarlinje sina texter. Kl 19 pratar 
Ylva Floreman om sin film Ovan
landet, som sedan visas. 

LUNDS STADSTEATER . Mor
bror Vanja av Tjechov i gästspel av 
Helsingborgs stadsteater f re 21, !ör 
22, sön 23. Lång dags färd mot 
natt av Eugene O'Neill i gästspel av 
Malmö stadsteater on s 26 - sön 30. 

LILLA TEATERN fre 21. Tango, 
gästspel av en dansteatergrupp frän 
Köpenhamn. 

CAFE BALZAC !ör kl21 caban!n 
Tre Morten. Manus och regi: 
Christina Berglund. 

STORKÄLLAREN. Sammy Rim
mington Band sön kll7-20. 

KONSTMUSEET. Må kl 19.30 
kammarmusikafton med Capella 
Lunden sis. 

FILOSOFICIRKELN. Richard 
Bark: Vad är Mecuba för honom? 
Om känsla, inlevelse och teknik i 
teaterkonsten. Carolinasalen, Kungs
huset tis kl 19.30. 

LUND för hundra Ar sedan. Föredrag 
av Åsa Jansson. Vårfruskolan tor 26 
kl19. 

DOMKYRKAN. Benjamin Britten -
ett spel med 120 medverkande från bl 
a Höörs kommunala musikskola. Tor 
27 kl 19.30. 

BONDEKAMP I INDIEN - vägen 
till utveckling? Staffan Lindberg, so
ciolog med flera Indienböcker bakom 
sig analyserar den nya bonderörelsen i 
Indien. Mån 24 kl 19 i Studiecirkel
rum l, stadsbiblioteket. Arr: 
Sydaseinkommitten och vpk Skånes 
internationella utskott. 

UTOMBYS. 
Bio Spegeln S:a Förstadsg 38. 
Sönd. 17.00 I Bergmans "Skammen". 

Två kurdiska 
program i helgen 
Kurdisk afton 
lördag kl 18,30 på Fakiren, 
Bredgatan 5 
Dans, musik, mat och dryck. 

Föreläsning om Kurdistan 
söndag kl 13,30 på Fakiren. 
Burhan Y assin talar om 
Kurderna och Kurdistan 
Föreläsningen hålls på svenska. 
Lunds samarbetskomrnitte för 
Kurdistan arrangerar dessa två 
evenemang 
Arr LSK och ABF. Fri entre. 

Larry sviker? 
Socialdemokraterna i Lund har dra fram en väg mot nordväst 
under förra mandatperioden över ravinen, om nu rykten 
gjort en del uppmärksammade bland stadsplanerarna talar san-
ställningstaganden i miljöfrågor, ning om att SAP börjar vackla i 
som inneburit en omsvängning frågan. 
från traditionella betongfasoner 
till mer miljömedvetna. Det 
gäller några trafikfrågor, där en 
miljöopinion på medlemsmöten 
sagt ifrån och fått majoritet mot 
vissa vägutbyggnader. 

Stadsdelen Värpinge gård, 
som den nu ska heta, drevs ju 
fram av socialdemokrater och 
moderater, medan övriga partier 
varit mer eller mindre negativa. 
En viktig fråga i det samman
hanget har varit Västra Ringen, 
och särskilt hur Trollebergs
vägen skulle anslutas till denna. 
Starka protester höjdes från 
många håll mot en väg tvärs 
över Rinnebäcksravinen, och 
även socialdemokraterna anslöt 
sig klart och entydigt till detta 
motstånd. Den 20 januari 1988 
röstade socialdemokraterna i 
byggnadsnämnden mot en väg
dragning över ravinen, och det 
har sedan dess varit SAP:s linje. 

I den plan för Värpinge-be
byggelsen som innebär att Vär
pinge Gård bevaras för djurhåll
ning, finns inga bostäder längs 
Trollebergsvägen, utan endast 
betesmark. Som bäddat för att 

Sommarläger 1989 
22-30 juli 

För 12:e året i rad anordnas av 
VPK-Skånes sommarläger vid 
Hjärtasjötorpet utanför Löns
boda. 

Lägret är i mycket ett 
familjeläger då det brukar 
komrna ungefår lika många barn 
som vuxna. Det finns möjlighet 
att övernatta inomhus i nödfall, 
men i princip så bor vi i tält. 

Fasta programpunkter blir väl 
som vanligt; Politiska diskus
sioner, Bad (eller andra vatten
lekar), Mycket och god mat, Fi
ske, Schack, Idrott, Samtal och 
Lägereld m.m. 

De som anmäler sig får 
utförligare information i mitten 
av juni, men det går bra att ringa 
till undertecknade om ni vill 
fråga om något redan nu. 

Anmäl er snarast, senast den 
31/5, till VPK-Skåne eller någon 
i lägerkomrnitten. 

Mycket välkomna till årets 
sommarläger önskar vi i läger
komrnitten. 
Göran Persson T 046/14 16 12 
Per Roijer T 046/13 28 40. 

Ä ven i sydost 
Ett annat uppmärksammat 
ärende var Råbyholms alle och 
dess eventuella fö~~ängning 
under motorvägen. Aven här 
höjdes skarpa protester, och so
cialdemokraterna gick likaledes 
under valåret 1988 ut med löftet 
att inte bygga ut denna väg. I 
stället skulle man utreda om 
Landerigränden kunde förlängas 
under motorvägen. 

Vägen hänger samman med 
om Tetra Pak ska bygga vidare 
öster om motorvägen, men oav
sett det behövs en intern förbin
delse mellan Råbyholms och 
Gastelyekans industriområden. 
När nu den nya brandstationen 
ska byggas på Gastelyckan, blir 
en sådan förbindelse särskilt ak
tuell. 

Socialdemokraterna lär även 
där vackla och sägs nu vilja 
skövla Råbyholms alle, trots att 
Landerigränden skulle bli en 
mycket bättre förbindelse för 
brandbilarna. Förbifartvägen 
skulle då hamna söder om Råby 
ungdomsvårdsskola. 

Det gäller för de boende på 
Väster och Nilstorp att noga ge 
akt på om socialdemokraterna 
står fast vid sina vallöften! 

Thorruzs Schlyter 

Facket kräver 
skadestånd 
Det ser ut som om SKTF kom
mer att kräva skadestånd för ett 
beslut som fritidsnämnden tog 
vid marsmötet utan att ha ge
nomfört MBL-förhandlingar. 
Det gällde ett borgerligt förslag 
om att göra alla fritidsområden 
till s k friområden med decen
traliserat ansvar. Förslaget är i 
och för sig förnuftigt, men 
eftersom det gällde en omfatt
ande organisationsförändring 
måste man förstås först för 
handla med personalen. Man 
glömde också bort att utvärdera 
den experimentverksamhet som 
pågår i områdena Söder och 
Ostra Torn. 

Närmast skyldiga till fadäsen 
är borgarna och miljöpartiet. 

POSTTIDNING 

Rådslag 
om Vpks 
framtida politik 
Onsdag 26 april kl 19,00 på 
partilokalen, Bredgatan 28. 

Hans Persson inleder till för
sta avsnittet i det utsända 
materialet: läs avsnittet "Vi och 
vår omvärld". Vi diskuterar och 
noterar alla synpunkter som se
dan förs vidare till partistyrel
sen. 

Nästa rådslag blir onsdag 10 
maj kl 19,00, samma lokal. In
ledare Ulf Nymark. 

Medlemsmöte om rådslaget 
hålls Torsdag 18 maj kl 19,30 i 
Bibliotekets studiecirkelrum 2. 
Inledare: riksdagsman Rolf Nil
son. 

Krisläge! 
Kläder till Uon packas på sön
dag från kl 10 på Emaus i 
Malmö, Norra Bulltoftavägen 
65. 

All hjälp behövs! Krisläge! 
Vill du ha mer information, ring 
Lennart Nilsson, tel 14 88 10. 

HANNA FLÄKT rep på Palaestra Id 
17.308rick! 
BLAS RKESTERN sö 23.4 kl 
18.15 rep på Kapellsalen. l maj, 1 
m!'!J. 
VPK IF träningen på 
Lerbäcksskolan har upphört Nu 
börjar korpserien l · 

KHF har årsmö.t~ 26.4 kl 19 på 
vpk-lokalen. Politiska diskussioner 
och hembakat bröd utlovas efter 
vissa formaliteter. 

IW===-1 
KOMPOL möte på må 24.4 kl 19 
P.~ PCJ.~.t i lokalen för kritik och 
SJalvkritiK. 

Detta nummer gjordes av Finn 
Hagberg, Rune [~jekvist, Gunnar 
Sandin och Lar.:; Svensson. 

Kontaktredaktör för nästa nummer 
Gunnar Sandin, tel13 58 99. 
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