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1 - 7 december 
VB:s kalendarium över 
kulturarrangemang och andra 
offentliga tillställningar fortsätter i 
regel på sista sidan. Interna mö
ten återfinns i mötesspalten på 
sista sidan. 
BIO Södranl temaserien tyska 
kvinnliga regissörer: fred lörd 
sönd 18.30 "Christa Klages stora 
förtvivlan" regi M. von Trolla 
Torsd 18.30: "Rosa Luxemburg" 
regi M v Trolla. Fred lörd sönd 
21.00: "Söka sitt mål" Regi Dag
mar Hirtz. Ett drama skrivet i 
samarbete med M. von Trotta. En 
film om längtan att komma någon 
nära, och rädslan för att mista sin 
frihet. Torsd 21 .00 "1+1=3" regi 
Heidi Genee. 
NATTBIO kl 24 fred lörd 
"Vagabond" regi Agnes Varda 
med Sandrine Bonnaire. 
MATINE sönd kl 14.00 "RÖD
TtOTTARNA och TYRANNUs" 
regi Svend Johansen . 83 min 
Modern saga. 
Kulturen öppet 12 - 16, utställ
ningar: "Målningarnas anatomi" 
om material, teknik, bevaring och 
förfalskning. "Brev och frimärken" 
öppnas lörd. Visning lörd - sönd 
Sönd 14.00 Julstök. 
stadsteatern fred lörd 19.30 
sönd 16.00: "Shirley Valentine" 
Malmö stadsteatern. Torsd 19.30 
"Achnaton" Ystadsoperan musik 
och libretto av Philip Glass .. 
schottisbersån Klostergårdens 
fritidsgård, lörd 18.30 -23.30, Ka
pell Friseli spelar nutida folkmusik 
inspirerade av bl.a. Hjort-Anders 
och Gössa-Anders 
LUKRISS (Kristna studentrörel
sen i Lund) är en ekumenisk 
studentförening. De har pro
gramkvällar varje torsdag på Kyr
kogatan 4 (ovanpå bokhandeln 
Arken). 
Forums forskarluncher äger 
rum fredagar kl 11.4513.00 i 
Forums bibliotek på Pa!CBstra. 
Medtag matsäck, dryck kan köpas 
på Forum . idag: "Fullskalestudier 
för brukarmedverkan" Elisabeth 
Dahlholm. Nästa fred: "Kejsaren 
av Kina - en kvinna" Ingegerd 
Wedin . (sista för året). 

Teaterdebatt för teaterfolk Osaltat är bäst 
-Jag tror inte på talet om att 
institutionsteatern har blivit 
bättre, sa nyblivne institutions
eaterchefen och f d lundabon 
Per Lysarrder i teaterdebatten 
på Mejeriet i onsdags. Att USA 
nu framstår som överlägset i 
världspolitiken beror ju på att 
alternativet Sovjet har brutit 
samman. Det är bara i kontrast 
mot gruppteaterns kris som 
institutionerna kan verka spän
nande. 

Lika behärskad entusiam 
som Per Lysanders över insti
tutionsteatern visade Ronny 
Danielsson från studioteatern i 
Malmö över de fria grupperna. 
Friheten är inte så stor som när 
i mitt fall min halva och två 
medarbetares hela tid går åt till 
att skaffa och redovisa pengar. 
Ronny tar f ö konsekvenserna 
av detta och slutar. Efter de
batten drog sej han och Per till
baka för samtal om kommande 
samarbete i Göteborg. 

Det blev en intim stämning 
framför estraden i Mejeriets 
konsertsal ("fan vilka resurser 
musiken har! Det är den som 
gäller nu, inte teatern"). De 
flesta närvarande var engagera
de i (fri) teater och kände 

varandra alltså väl. Det betyder 
att allmänhetens intresse för 
teaterdebatt inte är så stort. Inte 
heller för teater, verkar det 
som: publiksiffrorna sjunker 
stadigt, trots t ex de stora sats
ningarna på barnteater. 

- Förr bars teatern upp av 
en bildad borgerlighet, sa Per. 
Nu är den bildningen borta. De 
kultur- och teaterintresserade 
består av från varandra isolera
de minoriteter inom olika sam
hällsskikt. Både vi och grupp
teatern har i princip misslyckats 
med att nå de övriga. 

Det talades pengar förstås, 
men egentligen var de flesta 
överens om att mer pengar inte 
löser teaterns kris. Och de gav 
målande exempel på de upp
trappade kraven, den svällande 
egna byråkratin och förstel
ningens makanismer. Kanske 
var amatörteatern en ljuspunkt, 
fast de flesta amatörer vill ju bli 
proffs numera. Och de har 
svårt att hitta instruktörer. Och 
de gamla fria grupperna 
blockerar anslagen. 

-Teater är inte fest längre, 
sa en f d teaterproducent. Så 
jag tänker öppna krog i stället. 
Mat är fest. 

Som framgått av dagstidningar
na har den nya majoriteten be
stämt att gatukontoret under in
nevarande säsong inte ska salta 
gatorna, vilket konkret har tagit 
sig uttryck i att man inte köpt 
salt. Det antyds att skulle det 
riktigt knipa så kan man få låna 
från vägverket, som ju aldrig 
haft några skrupler, men det är 
ändå är ett viktigt beslut. Det 
innebär att smådjursfaunan längs 
v ägarna har en chans att fort
leva, oss alla till båtnad, och att 
alleträd etc får lite större chan
ser. För den vanlige cykel- och 
bilägaren betyder det starkt 
minskande korrosionsangrepp. 

Den nya politiken sattes 
omedelbart på prov i veckändan 
med snöslask och isfläckar på 
gång- , cykel- och körbanor. Jag 
körde bil i Lund på söndags
kvällen och det var en njutning: 
bilarna, ja t.o.m. taxibiarna, 
gled fram i trettio med en mjuk
het i körsättet som man knappt 
har upplevt förr. Det var som 
om det berömda ägget mellan 
fot och gaspedal var på plats. 

Men den stora testen var 
lokalsidorna i veckan. Skulle det 
komma rapporter om dussintals 
åldringar med brutna lårben och 
skulle insändarsidorna flöda över 
av uppretade bilägare? Nej, så 
blev det inte: inte en olycka att 
rapportera! Inte ens en sur 

Polhemsskolan kommer att få detaljplaneringen. insändare, även om det faktiskt 
sin samlingssal i samma veva I det här fallet presenterades hade varit ett och annat att säga 

Seger för Polhem och vpk 
som man bygger till resten av ritningen genom arkitektens om bristen på grusning. 
skolan. Men borgarna, som allt- försorg, eftersom han tyckte att En viktig seger för förnuftet: 
id velat låta Polhemsskolan stå det var tokigt och onödigt dyrt man behöver inte alltid betvinga 
tillbaka, försökte i det sista sätta att inte bygga allt det nya i ett naturen, t.ex. genom att vräka ut 
en käpp i hjulet. I bugetdebatten svep. Något som vpk och Pol- salt, man kan leva med den. 
bordlades ärendet på borgerligt hemsskolan har tyckt hela tiden. Lundaborna är tydligen un-
initiativ. Ritningar hade inte Socialdemokraterna grep ge- derskattade : de skulle förmod-
presenterats förrän några dagar nast. arkitektens förslag och !igen vara med på både det ena 
eller någon vecka sedan, var ar- skickade in det i budgetdebat- och det andra, t. ex. bilfria 
gumentet. ten. Tidigare har s velat skjuta veckor och kraftigt utbyggd 

Detta kan låta som en vä- en del av ombyggnaden på sopsortering. Tänk om det är 
gande invändning, men det framtiden, men trycket från för- kommunalpolitikerna som är 
vanliga är att det inte finns äldrar och personal har blivit för senfärdiga? Flytta fram pasi-
några ritningar alls· när man an- starkt. tionerna annars h · å 

•_~_~:r_s_f_oe_t~-~-~_=_· -~-~ .. t-~d-~-~-~-ll_:_~d-a-kn-lu·~-; __ m_!..;~_r_~_~_~_~_a_!v_~_t_~_~_a::_:_te-io_n_h_~_~_~...;.-e.ft-e-rk .. älk .. · -~-n! L~:;, 
den nämndens sak att stå för dåligt humör. ~ 

Decembervandring 
blir det som traditionen vecko
slutet för jul, dvs 16-17.12. 
Vindskydd, dessertvin, bildat 
umgänge och det hele. Intresse
anmälan till Gunnar Sandin te! 
135899. , 

Vpk Lunds medlemsmöte hålls på 
onsdag 6 dec kll9.30 
i stadsbibliotekets studiecirkelrum. Bredgatan 5 
Pga ett tekniskt missöde föll datum bort i kallelsen till Vpk Lunds 
medlemsamöte som kom i veckan. Mötet väRtas bli välbesökt då 
riksdagsle~aot~n Rolf Nilson skall förklara Vpks ställningstagande till 
kommunalisermgen av skollärarna. 

V pk Lund, styrelsen 



t KOMMENTAR 

Trafikpolitiken: 
ny radikalism - i ord 
Social och skola är ju de tyngsta 
kommunala utgiftssektorerna, 
och båda har varit föremål för 
starka aktuella motsättningar -
vi behöver bara nämna Arken 
och Vårfru. Men ändå var det 
om trafiken som det var riktig 
nerv i fullmäktiges budgetdebatt 
(så länge VB följde den). Och 
den poppade upp på olika håll, t 
ex under fastighetsnämnden och 
byggnadsnämnden. Så det finns 
anledning att än en gång åter
vända till det kära ämnet. 

Den som har följt ett antal 
fullmäktigedebatter i frågan ge
nom åren kunde faktiskt notera 
en ny ton. Larry Andow (s) var 
t ex besviken på regeringen 
över att bensinskatten inte ska 
höjas mer. Det fanns åtskilliga 
inlägg på temat att det inte 
räcker att göra kollektivtrafiken 
attraktiv: man måste klämma åt 
bilisterna också: genom för
dyringar, sämre tillgänglighet 
mm. Det anfördes inte bara 
Juftmiljöskäl mot biltrafiken 
utan även trängseln och de 
stundom kaotiska förhållandena. 
(Fastlatunämndens or~förande, 
Lars ström (s), hade mte upp
täckt den dimensionen. Han 
drömmer fortfarande om sina 
rena bilmotorer som ska göra 
allting bra.) 

Att insikten om vikten av 
verkligt radikala åtgärder har 
vuxit bland fullmäktiges vpk
are, för det har den, är förstås 
ext;ra glädjande. 

Men än så länge är det hu
vudsakligen en verbal radika
lism. Det viktigaste som har 
skett med Jundatrafiken under 
den nya regimen är ju öppnandet 
av nya Lommavägen och Västra 
ringen - dvs en åtgärd som 
starkt gynnar bilismen. Frågan 
om bussterminalen har hanterats 
oskickligt, och Gunlög Stenfelt 
(vpk) gav öppet uttryck för sin 
vånda: det omedelbara resultatet 
blir en mängd nya länstrafik
bussar på de trånga gatorna i 
centrum. 

Det innebär att politikerna 
ännu inte har tagit någon reell 
strid med Jundabilisterna. I ut
gångsläget är pessimistiska om 
utgången den dag det verkligen 
hettar till. Vi minns ju vilka 
uppmjukningar det blev i de 
tänkta reglerna för bilfria veck
an. Och så har ju bilisterna sin 
civila olydnad att ta till. Se t ex 
hur många som redan i dag 
bryter mot körförbudet på Lilla 
Fiskaregatan l 

Vi tror inte att alla s- och vpk
politiker har tänkt igenom detta 
ordentligt. Men man kan lätt 
tänka, dvs utreda, för mycket. 
Därför måste man börja handla 
nu. Ord har vi redan nog av. 

Opinionsmöte för 
bildning och kompetens 
Från vår utsände 

Det var opinionsmöte på 
Mårtenstorget i lördags. Precis 
där Vpk och solidaritetsörel
sema brukar hålla till, bredvid 
Krognoshuset, stod uppåt en 
trettio lärare i en halvcirkel och 
skanderade slagord och lyssnade 
på talen. Inte heller orkester 
saknades: ett dussin Bleck
hornsmusikanter framträdde 
under artistnamn (Lärarorkes
tern) och spelade marscher i 
kylan. En lika stor åhörarskara 
bildade andra halvcirkeln - det 
var nog mest lärare det också, 
men de applåderade mera däm
pat än den entusiastiska skaran 
med plakaten ("Göran Persson 
måste gå, sämre kan vi inte få", 
"C ar! ss on, befria Persson", 
"Vem är värst Malm eller 
Persson?" "Solveig+Göran"). 

Budskapet var väl som alltid 
vid opinionsmöten mest riktat 
inåt, till de egna leden, och där 
vittnade dellagarreaktionerna 
om att det satt mitt i prick: en
tusiasmen var mycket stor. I 
övrigt vädjade flera talare till 
Vpk "att inte agera transport
kompani till Kanslihuset" ; på 
den punkten gick det inte så bra 
att döma av nyheterna från 
riksdagen i veckan. 

Men mötet, så långt jag 
harm följa det, behandlade fak
tiskt inte så mycket sakfrågor. 
Det var i stället starkt person
centrerat. Lärarnas huvudsakliga 
problem verkar vara skolminis
tern, som heter Göran Persson. 
Kanske är det tydligast att visa 
argumentationens karaktär ge
nom att återge det uttalande som 
delades ut som flygblad och 
som mötet enhälligt antog: 

"AVGÅ 
GÖRAN PERSSON! 

- Aldrig förr har någon mi
nister eller någon regering i 
Sverige riktat ett sådant oprovo
cerat frontalangrepp mot en yr
kesgrupp som Göran Persson 
och hans gelikar! 

- Aldrig förr har så mycket 
mygel och fiffel för~ in i .~n a~
talsrörelse som det 1 år forts m 
av Göran Persson och hans 
gelikar! 

- Aldrig förr har någon med 
sådan fördomsfullhet och sådant 
kunskapsförakt försökt utradera 
bildning och kompetens ur sko
lans värld som Göran Persson 
och hans gelikar! 

- Aldrig förr har vi haft en 
skolminister som så totalt saknat 
arbetslivserfarenhet och saknat 
insikt i villkoren för hårt arbe
tande löntagare - Göran Pers
son! 

- Aldrig förr har vi haft en 
skolminister som så renodlat 
och ensidigt arbetat för mer 
makt åt byråkraterna och 
tvångströja åt personalen som 
Göran Persson! 

* Befria skolan från sin 
kunskapsföraktande översittare! 

* Befria lärarkårens an
svarskänsla och kreativitet från 
Göran Perssons tvångströja! 

*Befria Sverige från skol
konflikten! 

*Befria regeringen från ett 
bekymmer! 

*Befria Göran Persson från 
hans uppdrag! 

LR-LUND" 

Till detta är väl bara att säga 
att angreppen mot bildning och 
kompetens redan tycks ha skör
dat sina första offer: det heter 
som bekant "dess kun.skapsför
aktande översittare" och inte 
"sin .. " 

Mötet avlutades i hög stäm
ning sedan Hans-Albin Larsson 
(c) givit lärarna sitt oreserverade 
stöd och en facklig ledare -talat 
om "fackpampen Gösta Brodin" 
som också tycktes vara in
blandad. 

Man kunde notera att or
kestern spelade väl och att den 
inte tycktes ha några problem 
med isbildning i ventilerna. 

Ulf fik öv(i9t 7~sel' 
J"-9 O!lt k , Vp/1 
skall iöo'iYlt.;j<;, 

En debatt har blossat upp inom V pk när det gäller namnet. l denna 
debatt har särskilt Lunds Vpks fullmäla iheledamot Ulf Nymark va
rit en drivande kraft. 
Tecknaren har tänJa sig denna situation när det gäller kommande 
debatter i kommunfullmälaige. Teckning: Göte Bergström 

Kommunala 
självstyrelsen 
hotad 
Länsstyrelsen tycker inte att det 
ska genomföras någon bilfri i 
Lund. I Sydsvenskan kunde vi 
till och med läsa att den gav 
Gun Hellsvik rätt i att Gatu- och 
trafiknänmdens beslut är olag
ligt. Men det hade Sydsvenskan 
missuppfattat. Länsstyrelsen 
upphäver beslutet. Däremot sä
ger den inte att det strider mot 
någon lag eller förordning. 

De angivna skälen för beslutet 
är i sanning en märklig läsning. 
Länsstyrelsen har fått för sig att 
"(d)et primära syftet med den 
begärda regleringen" skulle var 
att "förbättra miljön i stads
kärnan genom att genomföra en 
trafiksanering." Det tror den inte 
att man kan uppnå. "Den över
klagade föreskriften avser en 
förhållandevis kort enstaka per
iod. En meningsfull övervak
ning av efterlevnaden framstår 
som alltför resurskrävande. Tlll 
detta kommer att någon mätbar 
miljöeffekt knappast kan uppnås 
främst p g a att förbudet har så 
om fattande undantag ." Eftersom 
inskränkningarna i trafik och 
handel skulle bli så omfattande 
och de miljömässiga vinstema 
så små, anser länsstyrelsen "i 
likhet med klagandena att lokala 
trafikföreskrifter inte bör an
vändas i ett fall som detta". 

Otillbörlig inblandning 
Det kan väl knappast ha före
svävat majoriteten i Gatu- och 
trafiknänmden att man på en 
vecka skulle kunna "mätbart" 
kunna förbättra miljön. A v sikten 
med bilfria veckan är väl att visa 
hur staden skulle kunna te sig 
när den inte är fylld av stink
ande plåtskrov. Skillnaden kan
ske inte skulle bli mätbar men 
för alla lundabor, som vistas i 
stadskärnan, skulle den defini
tivt bli märkbar. 

Länsstyrelsen har inte 
olagligförklarat beslutet om 
bilfria veckan. Den har sagt att 
det är olämpligt. Detta är en i 
högsta grad otillbörlig inbland
ning i en kommunalpolitisk strid 
från en statlig myndighet. 

Beslutet lär överklagas av 
majoriteten i Gatu- och trafik
nämnden. 



Därför vill vpk 
höja skatten 
Kommunfullmäktiges budgetmöte började i tisdags. Där moti
verade David Edgerton varför vpk nu har gått med på att höja 
kommunalskatten med 75 öre, trots vad han och partiet (men ej 
VB) sagt i frågan. Vi återger här Davids tal. 

"I förra årets budgetdebatt 
pläderade jag mot en skattehöj
ning. Kommunalskatten är i 
praktiken repressiv och drabbar 
de _lågavlönade hårdast. 

Aven i andra sammanhang 
har jag och andra vpk:are drivit 
tesen att kommunens ekonomi 
är bättre än vad ofta görs gäl
lande och att en skattehöjning 
bör kunna undvikas. 

Nu är vi beredda att stödja 
en skattehöjning på 75 öre och 
det kräver naturligtvis en för
klaring. 

Vad är kommunal service? 
Kommunal service bestär i hu
vudsak av olika tjänster till 
kommunens invånare plus en 
del transfereringar. Dessa måste 
finansieras. V är inställning till 
finansieringsfrågan kan sam
manfattas i fem punkter: 

!.Kommunens ekonomi 
bestär inte endast av den juri
diska personen Lunds kommun 
men även av kommuninvånar
nas ekonomi. Stora finansiella 
reserver inom Lunds kommun 
är därför att betraktas som 
tvångssparande från medbor
garna och kan inte försvaras. 

2. Lunds kommun ska ses 
som en enhet. Finansiella 
fördelningar mellan olika verk
samheter är av underordnad 
betydelse. 

Vi har ingenting emot de 
tekniska nämndemas slutredo
visningar - som en styrmetod 
kan_jag mycket väl tänka mig 
att mföra slutredovisning för 
alla nämnder. Men när det 
gäller en bedömning av tillstån
det inom kommunens finanser 
bör den bedömningen omfatta 
hela den kommunala verksam
heten. 

3. Kommunen ska koncen
trera sig på sina egentliga 
uppgifter: utbildning, social 
omsorg, kulturstöd osv. Det in
nebär att kommunen kan och 
bör bl a 
- avyttra obehövliga anlägg
ningstillgångar 

effektivisera administratio
nen 

avveckla vissa verksamhe
ter 

Vpk har sådana förslag i sitt 
budgetalternativ. 

4. Det är ekonomiskt viktigt 
~tt l~a till investeringar. I en 
mflat10nsekonomi kan man 
också låna till åtminstone en del 
av amorteringarna, men man 
bör undvika att låna till räntor. 

5. Kommunalskattehöjningar 
bör undvikas så långt möjligt 
som finansieringsinstrument 
Endast om alla andra vägar är 
uttömda och om intäktsök
ningar är nödvändiga kan vi 
tänka oss en höjning, och då 
endast om man samtidigt vidtar 
åtgärder för att skydda de 
lågavlönade. 

Varför skattehöj ni ng? 
V ad är det då som har hänt 
sedan förra årets budget och 
rambeslut som har fått oss inom 
vpk att gå med på skattehöj
rung? Lunds kommuns finanser 
har drastiskt försämrats. I 
ekonomiska verksamhetsplanen 
89-93 var resultatet efter skatt 
och räntor plus 60 Mkr för hela 
kommunen. Detta täckte amor
teringarna och t o m en del av 
investeringarna. I kommunsty
relsens budgetförslag för i är är 
resultatet negativt. Vad beror 
detta på? 

20 Mkr beror på olika 
statliga beslut (30 öre på skat
ten) 
- Investeringar har ökat med 
100 Mkr/år för perioden 1990-
92 jmf med förra årets EVP och 
med 70 Mkr/år jmf med ra
marna. 
Detta innebär ytterligar kapital
kostnader på 10-15 Mkr/år och 
dessutom naturligtvis de 
vanliga driftkostnaderna. 
Investeringsökningen är 
koncentrerad till barnomsorgen 
och skolan, områden som 
behöve_r upprustning och 
expans10n. Därtill kommer 
engångssatsningar typ Gamla 
elverket och brandstationen. 
Dessa kapitalkostnader kan re
duceras genom en förnuftig 
förrnögenhetsförvaltning, t ex 
genom vpk:s förslag 

att sälja Grand hotell 
att konvertera C-aktier till 

A-aktier inom Sydkraft. 

Tre alternativ 
Detta räcker emellertid inte. 
Det finns i detta läge endast tre 
alternativ: 
- att avstå från nödvändiga 
förbättringar för barn, ungdom 
och äldre. Det vägrar vi att göra 

att omprioritera verksam
het. Javisst. Vi har vissa förslag 
i vår budget och kan tänka oss 
fler. Men det räcker inte. 

att höja skatten. 
Därför beslöt vi nom Vpk att gå 
med på en skattehöjing under 
vissa förutsättningar: 

Danska 
kommunalvalet 
Jacob Oschlag i Socialistisk 
Folkeparti har tagit del av vad 
VB skrev om det dansk kom
munalvalet i förra numret 
och ger bl a följande 
synpunkter: 

"SF rnistede på landsplan 0.5 % 
af stememe. Det var ikke meget 
og det må ses i sammenhang 
med at vi sidst havde et meget 
stort kommunevalg. Alligevel er 
det klart at vi kommunalt ligger 
dårligere end vid riksdagsvalg 
og ~t valget_på mangemåder gik 
os rmod. V 1 har tabt forholdvis 
mange mandater og haft en lidt 
st~rre tilbagegang i K~penhavn 
og År~us Odense og Ålborg 
(altså 1 de st~rste byer) end i 
resten av landet. 

ett ökat stöd för utsatta 
grupper. 

ökade satsningar på 
miljön. 

I vår förahandling med s och 
m?. nådde vi e~t resultat som går 
utover våra mmimikrav . En or
~entlig miljösatsning, ytter
hgare utökad barnmomsarg och 
en hyresreduktion menar vi ger 
bra kompensation för 
skattehöjningen. Fullmäktige 
kommer att anta en budget som 
har klart mer att erbjuda än 
borgarnas förslag. 

David Edgerton 

I K~penhavn mistede vi 2 
mandater og samtidigt vandt so
cialdemokraterne 2. Der er 
mange grunde til det. Socialde
mokrateme har det sids te år haft 
deres glasnost på rådhuset og 
skiftet 2 borgmestere (bl a over
borgl!lesteren) ud med 2 nye 
kandidater. Det resulterede i 
mange personlige stemmer til 
disse 2. Desuden virker det som 
~m VS vented tilbagegang fra 7 
t1l 4 har gynnat socialdemokra
terne mere end os, dette er 
egentlig ikke uventet. Vi har tabt 
stemmer til det nyopstillede 
Frell:s Kurs et invandrefjendligt 
arbeJderparti, vi ·har mistet 
~ange stemmer på vores 
mvandrepolitik, men det må vi 
så g~re. 

V ores overborgmes terkandidat 
Charlotte Amundsen og kultur
borgmester Tom Ahlberg fik 
mang_e personlige stemmer og 
det gjorde også Lubna Ehlni fra 
Pakistan, som blev den f~rste 
invandre i K~penhavns byråd 
valgt på SFs liste. Disse 3 var 
mellem den såkaldte toptiliste i 
K~penhavn. Det er ikke afgjort, 
hvorden borgmesterposterne 
bliver fordelt. Der skal 7 
mandater til en borgmester vi 
fick 13 og mangler altså et ~an
dat for at sikre os vores 2 
borgmestere, socialdemokratiet 
fik 20 og mangler en for at sikre 
3, de konservative fik 6 og 
mangler l for at sikre deres 
borgmester og VS fik 4 og rnan
gler 3 for att sikre genvalg til 
deres borgmestere. De partier 
der skal handles med er kom
munisteme, der fik et mandat 
Prelies Kurs med 2, de gr~n~ 
med 2, CD med 2, Fremskridts
partiet med 2 og V enstre med et. 

Det er ret uforudsigeligt hvor
dan det ender. H~jrepartierne 
med socialdemokrateme pr~ver 
at holde VS udenf~r -~else 
og venstrepartierne vii 
selvf~leligN~rst og fremmest 
holde Frernskrlatspartiet udenf~r 
inflydelse . Jag håber at SF 
finder sine ben og ikke går med 
til forkerte kompramiser för at 
vinde inflydelse. 

Vi fik valgt vores lokale kan
didat med · mange stemmerm 
men det var ventet for hun lågt 
h~jt på listen. I ~vrigt kom vores 
Flemming fra V al by ind. Han 
sprengte listen var kun opstillet 
som nr. 24 men blev valgt som 
nr. 12. Carsten från Br~nsh~j 
blev nr. 13 og Thora fra Vanl~se 
f~rste suppleant som nr. 14." 

Venstresocialisteme är en ut
brytning ur SF. 
Borgmestere motsvarar kommu
nalråd. 
Prelies Kurs är en populistisk 
utbrytning ur KP. 
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HAR DU FLYTTAT? Skicka in hela adressdelen till 
Veckobladet. 
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Smålands (Kastanjeg 7).exp vard 
11-15. lörd 21 råkkpub med 
"Byns Hämnd".,sönd händer ing
enting, månd 19.30 skrivarcirkel 
på expen, tisd 17.00 studiecirkel i 
feminism i puben, onsd 16.00 
Radiomöte på expen, 18.30 film
cirkel på expen, 19.00 kvinno
gruppen har stormöte i puben, 
torsd 21.00 råkkenrollpub med 
"Gudibrallan". studiebehovet 
börjar mättas, vi går i allt mindre 
cirklar. 
Svalorna Spoleg 5. torsd 7/12 kl 
19-21 Oppe! hus med musik från 
Bolivia och glögg från Sverige. 
Kvarnbyskolan Tisdag 5/12 
"Vad vill socialdemokraterna?" se 
separat notis. 
Känner du dig lurad? rådgivning 
av kommunens konsumentrådgi
vare som har öppet följande tider: 
Månd-onsd-fred 9 - 12,30, 13,30 
- 16. Telefontid Må-On-Fr: 9- 12. 
Tel. 15 59 50. Krister Palmkvist 

Tisdag kl 19.00 
Kvarnbyskolan: 
Vad vilja 
socialdemokraterna? 
så frågade Mäster Palm (som 
f.ö. föddes ett stenkast från 
Kvarnbyskolan) för 108 år se
dan i Malmö. 

Det. frågar vi också idag när 
SAP frrar hundra år. Samtidigt 
som partiet är på väg att skriva 
nytt program inför 90-talet växer 
kritiken inifrån mot regeringens 
"högerpolitik" och växande 
klassklyftor. 

Gösta Törner, själv aktiv so
cialdemokrat och känd debattör, 
hjälper oss att diskutera arbe
tarrörelsens mål och utveckling. 
Törner har nyligen i protest 
lämnat sina uppdrag, bl.a. som 
ordf i arbetarkomunen i Vel
linge. 
K varnbyskolan, 
Kvarnbyvägen 543, Malmö 
Tel. 040/494313. 

Regerings
reträtt 
hotar 
Råbyholms 
alle 

Miljövänner i allmänhet och Rå
byholms alles vänner i synnerhet 
harsäkerligen glattsig åt den punkt 
i regeringsbetänkandet "Reforme
rad inkomstbeskattning", där det 
föreslås att avdrag för resor mel
lan bostad och arbete endast skall 
medges för den del av den sam
manlagda sträckan som översti
ger 6 mil/dag. Det skulle ju betyda 
ett slut på den ordning som möj
liggjort för Tetra Pak-tjänstemän 
bosatta i de östra kommundelarna 
att göra stora reseavdrag, under 
förutsättning att de kunde göra 
viss tidsvinst, en faktor som inte 
torde ha varit utan betydelse för 
nämnda företags intresse för den 
s.k. sydöstra vägen, i klartext en 
utbyggd Råbyholms alle. 

Kanske är detta orsaken till att 
kraven på allens utbyggnad på 
sistone mattats och till Gatu- och 
trafiknämndens närmast sensatio
nella uttalande härom veckan, att 
en utbyggnad av Råbyholms alle 
inte längre är aktuell. Beslutet var 
till råga på allt enhälligt och togs 
på yrkande av Mats Helmfrid (m), 
Lars Åström (s) och Mårten Du
ner (vpk)! 

Kortvarig glädje 
Men säg den glädje som varar 
beständigt! Enligt DN 89-11-06 
har regeringen backat när det gäl
lerreseavdragen som blir kvarhelt 
oförändrade när skattereformens 
första steg träder i kraft den l 
januari 1990. 
- Om detta skulle bli regering
ens si uti iga s tändpunkt man har ju 
i denna som i andra skattefrågor 
länge velat fram- och tillbaka, så 
att än är kanske inte allt hopp ute 
-så är detta naturligtvis i första 
hand en riksolycka. Svenska 
Lokaltrafikföreningen säger i sitt 
remissvar på skattebetänkandet: 
"För att brytanuvarande trend med 
minskat kollektivt resande är det 
helt nödvändigt att reseavdragen 
förändras. Reseavdragen gynnar 
långväga arbetspendling vilket är 
negativt med hänsyn till miljön 
och energihushållningen". Milt 
uttryckt men lika sant som det är 
sagt! 

Men också lokalt kan ett så
dant beslut få ödesdigra verkning
ar, t.o.m. på en så obetydlig punkt 
i universum som Råbyholms alle. 
Vi får nog hålla krutet kort. 

Ka r i n Blom 
lJ EH da vcigcm D: 85 

223 71 Lund 

POSTTIDNING 

Julklappstips 
Det finns böcker som väcker 
ens egna minnen tillliv och det 
tycker jag om. Inger Knitte 
Stenlund, känd för sina teck
ningar i VB,har skrivit en sådan 
bok: När jag var liten så var jag 
bråkig det vet jag. 
.. , heter den. Ja, ni minns ni 
säkert fortsättningen och ser er 
själva hopppandes runt i någon 
sorts rutig klänning, korviga 

Insändare till VB 
Läste med viss stolthet i 
Veckobladet 89-11-17 att jag 
anses som en av de drivande 
krafterna bakom den engagerade 
kamp som förs av föräldrar och 
personal på Arken för att få be
hålla allmän förskola. Bl. a. 
skulle "Tove Klettes (fp) stän
diga besök på Arken" ligga ba
kom. 

Nu har jag fått en gammal
dags uppfostran och lärt mig att 
"sanning är en dygd", att 
"~lighet varar längst" o s v , 
v11ket gör att jag kärmer mig 
nödgad att korrigera artikelför
fattaren- tyvärr anonym! 

Mina "ständiga besök" har 
hittills inskränkt sig till ett, 
nämligen fredagen den 21 april 
1989. 

Därutöver ska jag dit med 
Bengt W esterberg den 21 no
vember. Jag måste tillstå att 
VPKs Sven-Bertil Persson har 
varit på Arken minst lika myck
et. Men kanske försöker han 
förtränga besöket besöket i 
våras. Det kan inte vara lätt att 
få så förödande kritik av bl a 
egna sympatisörer, som han fick 
vid föräldrarnötet då. 

Varför inte lyssna på parti
bröderna i öst, Veckobladet, 
och försöka med lite glasnost 
och perestrojka. Det är inte 
farligt att pröva alternativ inom 
den kommunala barnomsorgen i 
Lund. 

I övrigt tycker jag att Vecko
bladet är en trevlig och mesta
dels informativ tidning. 

Vänliga hälsningar 
Tove Klette (fp) 

mångårig prenumerant på VB. 

strumpor och hård råttsvans 
(om ni är flicka förstås) sägan
des alla förbjudna ramsor om 
~iss och bajs och annat jättero
hgt. Fylld med teckningar där
till är Knittes bok,som hon 
egentligen gjort till sin bror 
Uno. Bohusläns museum tyckte 
dock att boken var av mera 
allmänt intresse och gav ut den. 

Ett par av mina favoritramsor 
är den här som på något sätt 
stärker klasskänslan: "Den som 
är stor och stark får gå till 
Folkets park - den som är liten 
och klen får gå till Frälsnings
armen". Och den här som jag 
tycker är lite sippt borgerlig: 
"Tyst min mun får du socker" 
och säger en del om hur flickor 
borde v ara eller ? ! ? 

KA 

Achnaton J 
frän Ystadoperan ska glädjande nog 
spelas i Lund och rusningen efter 
biljetter är stor. Förlägenheten bla_nd 
ansvariga politiker blev stor när det 
uppdagades att Richard Bark & Co 
olovligen lovat bort hundra biljetter 
till sponsrande SE-banken. Ett in
gripande halverade bankens kvot men 
saken ä d ortfarande olustig. Det är ju 
lundaborna, genom kommunen, som 
gör den verkligt dy!'a satsningen. 

VPK IF har träning på Lerbäcksskolan 
lö 2/12 kl15-17. 
HANNAS FLÄKT.Ingen rep sö 3.12. 
RODA KAPELLET. Sö 3.12 heldagsr
ep g-17 på Kapellsalen. Lätt lunch 
12-13, gemensam grön middag på 
Magasin Wåhlin kl 18. Fr a rep av 
nyårsnattsprogrammet: 39, 73, 100, 
107, 110, 119, 120, 131, 132, 134, 
136, 158, 166, 170, 173, 184, 194, 
208, 210, 218 och Eislers Intermezzo. 
Boka in fredsdemonstration ti 12.12 kl 
17.30. 

~ECKOBLADET Il 
Detta VB gjordes av Lars Bergström, 
Fmn Hagberg , Rune Liljakvist och 
Gunnar Sandin 

Kontaktredaktör för nästa VB år 
Gunnar Sandin tel13 58 g9. 
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