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Fredag 16 mars 

16-22 mars 
VB:s kalendarium över kulturarran
gemang och andra offentliga till
ställningar fortsätter i regel på sista 
sidan . Interna möten återfinns i 
mötesspalten på sista sidan. 

MeJeriet lörd 21.00 Docenterna. Arr: 
Folk å Rock. 
BIO Södran Sista dagarna i japan
ska filmveckan l 25:- per film. Fradag 
18.30 "Throw away your books, gp 
out into the streets" En portpurri av 
den förlorade storstadsungdomens 
råa begär, deras känslosamhet och 
förbannande av makten . Eng. text. 
Regi Terayama Shuji. 21.00: Kort
filmsprogram som innehåller nästan 
samtliga av Teraramas kortfilmer bl a 
"The emperor o Tomatocatsup", en 
revolutionsparodi, samt "Les chan ts 
de Maldoror", som är baserad på 
Lautreamonts berättelse. Eng. text. 
Lördag 18.30 "Pastoral : Hide and 
seek" har beskrivits som Terayamas 
personliga vision av Fellinis Amar
cord. Eng. text. kl 21 Kortfilmspro
grammet 1 repns. 
Lilla teatern stortorget. Biljbest: 12 
51 01. Fr, lö, sö 1g.30 ·s~ärnorna 
åker Karusell" Kortpjäser av S. Becket 
i reg i av Anjum Jannhov och Anna 
Thulestedt. 
Barnteater l vår tid Sagohuset Re
vingeg. 8: "Gastock gör entre" Tho
mas Wiehe spelar och sjunger en 
berättelse om Gastock som får hjälp 
av goda feer för att rädda prinsessan 
från draken. 40 min. från 3 år. 
stadsteatern Fr 19.30 "Nijinski" en 
balett ti ll minne av Vaclav Nijinskis 
födelse . Musik av Armand Gutheim. 
Lö 17, sö 16 "L ille August" Familje
föreställning med clownen Lille Au
gust. Ti och On 19.30 "Hjälten på den 
gröna ön" (Riksteatern) För 
ungdomar i åldern 15-17 år. Fri entre. 
Ungdom spelar för ungdom ma
tine sönd 16.00 i Stadshallen. Lunds 
Ungdpmsorkester under ledning av 
Kjeii-Ake Bjärming. Ti kl 10 och 11 
konserter för förskolebarn. 
Kulturen sö 14.00 Utställning om 
~åsken öppnar. Frågor och 'svar med 
AK 4. Kl15 "Musicerande! i hemmer 
doc Greger Andersson . Må 19.00 
"Möbler för en ny livssti l" lnt. Jan von 
Gerber. 
Om skepp och skeppsbyggeri i 
vikingatida Danmark talar Ole Crum
linde-Pedersen kl19.30 på Historiska 
Museet, Kraftstorg 1. 
Forum för kvinnliga torskare Pal 
restra månd kl 14-16 "Den femi
nistiska utmaningen: kvinnors kollek
tiva handlande" Maud Eduards, 
Stockholm. 
Lesbiskt Cafå tis 19.30 RFSL Lilla 
Fiskareg. 12 på gården "Lesbisk 
sexualitet" Marie Dahlöf från kvin
nahögskolan inleder. Bokhandelns 
Rosa Rummet har öppet ons 16-20, 
sön 19-22. 

Isakveckan: skärp sanktionerna! 
N amibia blir fritt. Mandela är fri 
och ANC legaliserat. Det finns 
anledning att glädja sig över ut
vecklingen i Sydafrika. Men det 
finns också anledning att skärpa 
sanktionerna mot apartheidregi
men. Apartheidsystemet har än
nu inte rubbats det minsta. Med 
organisationsfriheten har hoppet 
tänts att saker nu skall hända 
snabbt, men även organisations
friheten är begränsad. I de flesta 
bantustanslaterna är ANC ännu 
olagligt. De av apartheidregimen 
uppbackade kungar och presi
denter som regerar i bantustan 
har allt att förlora och inget att 
vinna. De kommer att kämpa 
brutalt tills de faller. En stöd till 
de demokratiska krafterna kan 
förkorta lidandet. 

Isolera Sydafrika-kommitten i 
Lund planerar årets kampanj
vecka med aktioner för att på
minna om orsaker till både gläd
je och betänksamhet. 

På torgen nu på lördag kom
mer en hyllning till Mandela och 
det kämpande sydafrikanska fol
ket att äga rum. Det krävs hand
ling mot apartheid, och handla 
mot apartheid är kampanjens 
motto, som kan tolkas på flera 

sätt. Ett är att man genom att 
köpa varor från frontstatema stö
der dem mot Sydafrikas ekono-

Sverigeaktuelle Nelson Mande
la kommer f d lundabon Billy 
Modise att rapporterafrdn un
der lsakveckan. Teckning Ann 
Schlyter. 

Löneökningarna 
är inte problemet 
- Det är illasinnad propaganda 
att skylla kommunens ekono
miska problem på de kommu
nalanställdas löneökningar. 
Andra löner ökar också. Där
med ökar kommunenes skatte
intäkter. Förmodligen går det 
ganska jämt ut. 

Det säger Roland Andersson 
som representerar vpk i kom
munens budgetberedning. 

- Problemen har skapats ge
nom beslut på riksplanet. Det 
är en medveten politik som 
syftar till att överföra resurser 
till nli!ingslivet. Kommunerna 
får fler uppgifter samtidigt 
som det statliga stödet mins
kar. skatteomläggningen 
drabbar de lågavlönade. Ner
skärningar i den offentliga 
sektorn får samma effekt. Ut
vecklingen av de senaste årens 

spekulationsekonomi visar 
vem som vinner på den poli
tiken. 

De prognoser som Drät
selkontoret tagit fram visar att 
Lund har ekonomiska prob
lem. Skartteintäkterna täcker 
nätt och jämnt de direkta verk
samhetskostnaderna. Det 
betyder att det inte blir skat
temedel över att betala räntor 
och amorteringar på de gamla. 
Fullmäktige beslöt på budget
sammanträdet i november att 
kommunen 1991 ska spara 10 
miljoner av kostnaderna för 
dagens verksamhet. Nu vill 
Claes Göran Jönsson och so
cialdemokraterna spara ytter
ligare 10 miljoner. Skolan, 
socialnämnden och park- och 
naturvårdsnämnden drabbas 
hårdast. 

miska påtryckningar. Klotet 
kommer att vara med på torgen 
och sälja sådana varor. Alla som 
vill hjälpa till med insamling och 
försäljning av kampanjtidningen 
är välkomna. 

På måndag kväll den 19.3 kl 
19 uppträder en Makwaelagrupp 
från Mo~ambique på Kafe Med
mera, Kulturmejeriet. Tio män 
dansar och sjunger enligt den 
tradition som utvecklats bland 
gruvarbetarna i södra Afrika 

Onsdag den 21.3 är dagen för 
Namibias självständighet! Det är 
också årsdagen för massakern i 
Sharpeville, ett av de många 
brutala övergrepp som apart
heidregimen gjort sig skyldig 
till. Den traditionsenliga elden 
på Mårtenstorget får detta år 
också vara en segerhyllning till 
Namibias folk. 

Även här är alla som vill hjäl
pa till med insamling och för
säljning välkomna. Elden brin
ner från klockan tre till sex. 
19.30 börjar i bibliotekets cirkel
rum ett möte med ANCs repre
sentant i Sverige, f d lundabon 
Billy Modise. Han har då träffat 
Mandela och har mycket att be
rätta om. 

- Jag har utgått från samma 
siffror som Claes Göran 
Jönsson, säger Roland. Kom
munen kommer naturligtvis 
inte att gå i konkurs, men 
bekymmersamt är det. Mest 
bekymrad är jag över låneskul
den och de växande räntekost
naderna. 

forts pd sid 3 

Dags början 

Andedräkten syns 
Flickorna cyklar genom 

morgonen 
En råka i luften 
En starflock och bilköer 
Norra Ringvägen omsluter 

våra liv 

Karl Witting 



Cafe Kulturens död 
Att krogar gör konkurs är inget 
märkvärdigt. Men Cafe Kultu
rens frånfälle har vissa aspekter 
som ger anledning till några all
männare funderingar. 

Utgången var väntad av den 
lilla skara som frekventerat stäl
let då och då eller den som iakt
tagit de krympande öppettider
na. Det har stått i tidningarna att 
den höjda restaurangmomsen bi
drog till fallissemanget. Det tror 
vi inte, det verkade kört redan 
tidigare. 

Vilka är det som besöker Kul
turens museum? Alla möjliga, 
men till karaktärsgrupperna hör 
pensionärer och skolresebarn i 
busslaster eller barnfamiljer på 
söndags- eller semestertur. Vad 
vill de ha? Jo, kaffe och äter 
kaffe, bullar, glass, en enkel 
lunchrätt. På det gamla Kultu
rens kafe köade de glatt för 
detta. Men så kom nyordningen. 
Nu skulle man beställa vid bord 
och bli serverad av en oklander
ligt uniformerad servitör. Det 
kostade förstås därefter. 

Der är naturligt att pensio
närerna och de andra blev vill
rådiga och missbelåtna. Ska inte 
en enkel museibesökare kunna 
fä en billig kopp kaffe under 
enkla former? Jo, det tycker vi 
också. 

Men Cafe Kulturen ville satsa 
p! den goda och inte nödvän
digtvis billiga kvaliteten. Det 
var en dröm redan för fyra-fem 
är sen när utbyggnaden av res
taurangen först planerades. Sä 
fördröjdes projektet av museets 
dåliga ekonomi - och när det 
äntligen var dags att öppna var 
"kvalitetsnischen" mer än fylld . 
Där stod de med sina matsedlar i 
A2-format och sina vackra ny
franska uppläggningar. På ätti
talet v ar detta ett recept för 
framgång, men inte längre. 

Men inte bara maten var vack
er på Kulturen. Märten Duner 
och hans kolleger hade ritat en 
av det moderna Lunds elegan
taste hus med dess japaniserande 
paviljongstiL Inuti rädde ljus, 
renhet och skönhet. Men i den 
rena miljön störde fläktljudet 
mer än det skulle ha gjort på ett 
murrigare ställe, och ekot under
strök stämningen av kyrka. Nu 
är det inte högtidlighet och kul
tur som krogbesökaren i första 
hand vill uppleva utan trivsel. 
Säga vad man vill om gamla 
Oxford & Cambridge Arms med 
dess plysch och falska kors
virke, men folk var där. 

Alltså: ett ättitalskoncept, med 
skönhet som ett beundransvärt 
och exklusivitet som en politiskt 
tvivelaktigt inslag, tillämpades i 
fel decennium. Det gäller att ha 
näsa för vad som rör sej i tiden. 
Särskilt i krogsvängen men även 
i politiken. 

Från kulturträsket 
I den uppgörelsemellan socialde
mokrater, miljöpartisteroch vpk
aresomgjordes fördenbärvalpe
rioden fick socialdemokraterna 
ordförandeposterna i alla de tunga 
nämnderna, miljöpartistema i två 
gröna (miljö & hälsoskydd, park 
& natur) och vpk en udda samling 
med tvåkulturnämnder sommest 
profilskapande. Min gissning är 
att samtliga partier beklagar sin 
lott. Det finns många svärskötta 
pastorat i Lunds kommunala ap
parat med kompetensstrider och 
personmotsättningar och ingrod
da gamla oförrätter. En del av det 
här hänger ihop med den rent fysi
ska placeringen. Harman ettkom
munalhus där de flesta förvalt
ningarharsinalokalersäkankom
munstyrelsen hälla tummen i ögat 
på uppstudsiga nämnder och för
valtningar. Men om det är som i 
Lund där de sitter utspridda över 
stan så bildarförvaltningarnasmå 
furstedömen, som helst vill sköta 
sig själva. De politiker som ham
nar i nämnderna brukar också 
snabbtblilojalameddenegnaför
valtningen, börjar hävdarevirmot 
andra och gotta sig i den egna 
nämndkretsen.De som behåller ett 
större perspektiv har det svårare. 

Ettträsk 
Men om det är lite småsumpigt 

lite här och var så måste nog i 
Lund kultursektorn betecknas som 
ett rent träsk. Här finns fyra för
valtningar med fyra chefstjänste
män och fyra klent besatta nämn
der. Partierna sätter inte sina star
kaste företrädare i kulturnämnder
na; dessa betraktas snarast som 
jämbördiga med taxeringsnämn
der i avlägsna, östliga kommun
delar. Förvaltningarna har format 
sina traditioner under Lunds alla 
borgerliga år och det har betytt att 
tjänstemännen fåttskötasig själva 
- borgerliga politiker gillar ju 
sällan politik. Mitt i detta hamnar 
nu några vpk-företrädare som utan 
majoritet i den egna nämnden ska 
försöka föra en för partiet hedran
de linje av förnyelse och kvalitet. 
Det kan inte vara lätt. 

KommunalJulius 
Musik- och teaternämnden är en 
sorts kommunal Julius som ska 
beställa musik och teater till Lund, 
dvs därutöver förväntas den också 
kasta pengar i gapet på stadsorke
stern ochNordiska ungdomsorke
stern, såvitt jag har förstätt när
mast heliga institutioner. Det 
magra anslaget går därutöver åt 
till att betala en stor teaterlokal 
med dess anställda. Jag var på 
stadsteatern förra fredagen och 
säg teater:vivarväl20iensalong 
för450. Det går helt enkelt inte så 
bra för teatern i Lund. Jag förmo
dardethar med teaterkonstens kris 
att göra, och den tror jag i sin tur är 
besläktad med fotbollens kris och 
den moderna romanens kris, men 
jag tänker här inte utreda detta. 
Sämst brukar det gå när pjäserna 
kommer från Malmö stadsteater; 
egendomligt nog tror en del att 
krisenkanlösasgenomattengrupp 

därifrån flyttar hit. 
Anne Rothlin, ordförande i musik 
&teater har arbetat som en häst 
och kämpat som en tiger för att 
höja kvaliten i musik- och teater
utbudet. Resultat hon får sura 
uppmaningar från borgama att 
hålla sig på mattan, spara på om
kostnaderna ochlåtaallt varasom 
det var på deras tid. 

Varning för skulptur 
Kulturstödsnämndens inre arbete 
är mig obekant men då och då 
skriver ledamöter därifrån arga 
brev till Musik- och Teaternämn
den och kräver fribiljetter. Bräk 
mellan de båda nämnderna anses 
vara en gammal vacker tradition 
som det gäller att föra vidare till 
nya generationer. Nämnden delar 
ut pengar till lokalakulturutövare 
och det verkar den göra bra inom 
den lilla ekonomi den har. Men 
därutöver ska den köpa och be
ställa offentlig konst. 

Som erfaren politisk konsult 
skulle jag därvilja varna förvarje 
försök till offentlig utsmyckning 
av typ muralmäling ar, skulpturer 
och jubileumsmonument De är 
helt enkelt politiska fållor. En li
ten färglitografi till en skola då 
och då, utmärkt, men större verk 
är dömda att malas sönder och 
samman på insändarsidorna. Den 
gode ordföranden RabertBerg har 
anledning begrunda detta nu. 
Det finns helt enkelt inget snab

bare sätt att göra sig impopulär än 
att tala för en offentlig skulptur, 
på en central plats, oberoende av 
monumentets utformning. De för
slagna tegelportalerna på Märten
storget är dömda från början och 
det är lika bra att ge upp tanken. 
Därutöver harjag den privataeste
tiska åsikten att monumentala 
skulpturer bör förbehållas monu
mentala torg. Monumentalt är 
Mårtenstorget minst av allt, det är 

Omval 
Lundakorpen har hällit årsmöte 
på Grand Hotel. Ett brett utbud 
av motionsidrott, alltifrån 
"Cykla eller gå till jobbet" till 
pensionärsgymnastik, kunde 
redovisas i verksarnhethetsbe-

baranyttigt och lagom trevligt. Då 
passar det med något nyttigt och 
lagom trevligt också, säg ett 
brunnskarmed lite porlande vatt
en att dricka och lyssna till och 
möjligen en mindre torggumma i 
bronssomstårochtvättarhänder
na.Därgärgränsenförminkonst
närlighetidethärfalletochdähar 
jag sagt min mening i en av sta
dens brännande frågor. 

Fin sparchans! 
Men tillbaka till kulturnämnder
na. Jag säg an Claes Göran Jöns
son(s) tänker spara in på kommu
nens pengarnästa budgetär och att 
han då inte är främmande för att 
spara in också på kostnaderna för 
det politiska maskineriet. Jo, 
ibland måste man spara pengar, 
för att fä råd med det som är mera 
angeläget. Då villjag varmt anbe
falla att kommunens kulturnämn
der minskas från fyra till en. Låt 
oss fä en nämnd som sam tidigt tar 
ställning till kommunens kultur
politik vad gäller bibliotek, mu
sik- och teater, konsthall och kul
turstöd. Den skulle kunna rekry
tera bättre ledamöter och det lite 
större ansvarsområdet skulle in
nebära attman slapp ägna sig åt de 
adrninistrativadetaljema,som t ex 
avgiftsbeläggningen på bibliote
kets toaletter som lär ha lett till en 
av biblioteksnämndens mest en g
agerade debatter. Menjag fruktar 
att det politiska systemet i Lund 
inte på tjugo år än är moget för 
detta. Kulturnämndsledamöterna 
i gemen kommer att kämpa för 
sina halvtaskiga nämnders över
levnad till sista blodsdroppen. 

Lucifer 

rättelsen. Förhällandet till de 
kommunala makterna är inte 
gott. Man har haft svårt att be
rätta vad man gör för lundabor
nas trivsel och hälsa på ett så 
mälande sätt att politikerna i 
fritidsnämnden förstär det. 

Per Lundgren omvaldes till 
ordförande för tionde året i rad. 

Per Lundgren delar ut ett skämtpris i form av en baskermössa till 
landshövdingskan Ingegerd Göransson. Sin gamla glömde hon i 
fjol vid uppvaktning av Nils Arne Andersson i S Sandby. 



Dags för trådbuss i Lund! 
Bästa läsare. Tänk er tvl scener! 

l. En solig vinterdag i januari 
1990. En entusiastisk grupp männi
skor stlr i hjärtat av gamla Salz
burg, studerar ivrigt luftledningar för 
trädbuss och njuter av hur tyst och 
rent dessa glider förbi operahuset. 
Mitt i skaran, rakryggad och fålt
herrelik, gatu- och trafiknämndens 
ordförande L Åström, Lund, Schwe
den (s), i spetsen för sin delegation. 
2. Västeris i februari samrna lr. 
Seminarium i dämpad belysning i 
ABB:s nya sobra konferenscenter, 
om elbussar. Deltagare frln hela 
landet. De senaste utredningarna re
dovisas, alla som vet nlgot om 
ämnet är där. Men av politiker från 
Lund bara undertecknad. Lunds ut
redning finns inte p! programmet. 
M a o nästan totalt omtresse frln 
Lund. Vad har hänt ? 

En teori: LÅ mfl tycker att trAd
buss blir för dyrt. Men det visste 
dom väl i sl fall redan före Salzburg? 
Att finansieringen skulle vara ett 
problem är dessutom inte sant. Inte 
sAlänge den politiska viljan fmns. 

För det första 
gäller det an se till att de förslag till 
finansiering av kollektivtrafikan
läggningar som äntligen diskuteras 
av t ex storstadstrafikkommitten 
blir verklighet Men etablissemanget 
tycks bara intresserat av spårväg, 
som är I!PP till tio gAnger s! dyrt an 
bygga. Ar trldbuss för billigt? Fak
tum är att spArväg och trAdbuss 
kompletterar varandra, bAda behövs l 
I Göteborg t x har utredarna just fln 
klartecken av politikerna att gl 
vidare och detaljplanera en trldbuss
linje till Backa, som komplement 
till befintliga splrvägslinjer. 
Eller som vAr kloke värd i Salzburg 
sade vid lunchen i det vackra värds
huset utanför stan: "Nu kan folk inte 
tänka sig annat än trådbuss. Och in
vesteringarna glömmer man snart!" 

För det andra 
är det helt klart att eldrift blir mycket 
billigare den dag vi äntligen får sl 
höga miljöavgifter som behövs för 
att styra utvecklingen rätt. Och den 
dagen kommer! Ta t ex koldioxiden. 
Redan med av miljöavgiftsutredning
en föreslagna (otillräckliga) 25 öre/ 
kg kommer naturgasbussar i Lund 
att kosta 2 milj/Ar bara för utsläpp 
av 8000 ton CQ2! För att vända 
kurvan nedlt behövs vad - l kr/kg, 
2 kr? Räkna sedan själva l Till saken 
hör an förbränning för elproduktion 
föresläs slippa avgift (i och för sig 
orättfärdigt). Och an utsläppen frln i 
synnerhet kraftvärmeverk, som blir 
framtidens melodi även i Lund, blir 
ca 3 gAnger mindre för koldioxid och 
ca 10 gAnger mindre för kväveoxider 
om man stoppar naturgasen i kraft
värmeverket och gör el till trldbuss, 
än om man eldar den direkt i bussen. 
Allt räknat per körd km. Det beror 
p! överlägsen verkningsgrad och 
bättre rening. Dessutom kan man i 
framtiden producera energibäraren el 
p! det sätt som är lämpligast - vat
tenkraft, vindkraft, solceller ... Den 
dag vi får en energipolitik värd nam
net kommer nya produktionsformer 
att bli lönsamma. Eldrift är allts! 
miljömässigt och särskilt p! längre 
sikt faktiskt ekonomiskt överlägsen 
hur strömmen än produceras, och 
överlägsenheten kommer an märkas 
meroch mer. 

PI gatan kommer naturgas att ge 
mindre, men ändl kännbara utsläpp. 
Trld ger noll - man slipper fl av
gaser i ansiktet när man väntar pl 

hlllplatsen. Det är viktigt och upp
levs sl av människor. Eldrift ger 
helt andra möjligheter att skapa 
gaturum där glende och bussar kan 
samsas, t ex Klostergatan l Det finns 
helt enkelt ingen anledning att godta 
annat än nollutsläpp i stan. Ut
släppen ökar inte heller när vi fler
dubblar busstrafiken för att ge plats 
At alla dem som kommer att vilja 
lämna bilen hemma. 

Det är självklart att t ex gasdrift, 
helst förstås biogas, miste utveck
las. Men den behövs framför allt i 
fordon som miste ha energin lagrad 
ombord, dvs alla uJom stadsbussar i 
linjetrafik! Den kan säkert bli vär
defull t ex i hybridformer med batte
ri. Tänk bara pl distributionstra
fiken, eller läns bussarna. 

Inget av allt detta antyds i den 
behandling som ärendet fått i kom
munen! Några av remissvaren är 
rena skandalen. Miljö och hälso
skydds svar är till hälften kopior av 
utredningarna. Inget om hälsorisker. 
Inte ett ord om att t ex etanoldrift 
ifråga om utsläpp kan visa sig t o m 
sämre än dieseldrift. Eller om den di
kväveoxid (en stark växthusgas) som 
katalysatorer avger och som bedöms 
bli ett av 90-talets stora .problem. 
Okunnigt eller beräknande? Nämn
dens slutsats: ta nlt billigt, bara inte 
det bästa, nämligen trld. Energi
verken har agerat partiskt till förmAn 
för naturgasbussar och klargjort att 
man hellre säljer gas än el till bus
sar. Man har förefallit mer som 
agent för gasintressena än som 
kommunalt verk. Inte ett ord om 
mer lAngsiktiga energipolitiska över
väganden. Styrelsen svalde ändA inte 
helt VD:s förslag utan avstod frln 
an välja. 

Byggnadsnämnden 
fastsfog med en fördomsfullt sve
pande formulering att trädbuss är 
helt olämpligt med hänsyn till 
stadskämans kulturhistoriska värde. 
Inte minsta försök från stadsarki
tekten (som kanske inte sen en trid
buss i verkligheten?) att analysera de 
pästldda nackdelarna. Bitr stadsarki
tekten var med den där eftermiddagen 
i Salzburg. Det var efter remisssva
ret - vad blev det av hans synpunk
ter? 

Gatukontoret självt anför slut
ligen i sin överskAdliga beredning en 
rad korrekta fakta men utelämnar 
ocksl många och vinklar därmed 
framställningen till trädens nackdel. 
Gatukontoret föresils "noga följa 
utvecklingen inom området", köpa 
fler miljödieselbussar och utreda na
turgasdrift vid nya bussdepln. 

Vi skall dock inte kfandra vAra 
förvaltningar för att dom är oför
mögna att komrna med ett radikalt 
förslag. Dom är ju vana vid att följa 
direktiv från en politisk majoritet 
som av hävd sätter kortsiktiga eko
nomiska intressen först. Skall nln
ting ändras sl är det politikernas sak. 
Mp, fölhoppningsvis vpk, och kan
ske fler ? , kommer att förorda trAd
buss i någon form. Efter ett princip
beslut, anser vi, bör Lund samordna 
sig med Linköping, Göteborg och 
andra i förhandlingar med tillver
karna och börja planera utform
ningen. 

S blir sannolikt vågmästare. Det 
blir sanningens minut! Menar dom 
allvar med sitt tal om miljö? Ja, vi 
tror att det finns framsynta social
demokrater som förstAr att det be
hövs en verklig kursändring nu. Det 
gäller ju överlevnadsbiten, som vlr 
bereste ordf.örande skulle säga. Om 

Bilden symboliserar gatu & tra
ftkniimndens fältherrelika ord
förande (s) . 

det blir en ordentlig öppen debatt 
skulle lundaborna också först! vilka 
fantastiska möjligheter vi här har an 
fA en busstrafik att tycka om och en 
stadsmiljö an trivas i! 

Peter Björling 
Miljöpartiet de gröna 

Löneökningar 
forts från sid l 

Sälj aktierna 
Roland föreslår att kommunen 
använder det kapital som nu är 
bundet i sydkraftaktier - ca 
600 miljoner - för att lösa in 
gamla lån. Det kan man göra 
under en treårsperiod. Det re
sulterar i att kommunens 
årliga räntekostnader minskar 
med cirka 70 miljoner. 

Förra året föreslog vpk att 
kommunen skulle sälja Syd
kraftaktier .. för l 00 miljoner 
kronor. Ar detta samma 
förslag men i större skala? 
Det blir knappast mindre under 
1990. Andra nämnder har 
också problem. 

Det är bara Claes-Göran 
Jönsson och Roland som for
mulerat förslag i budgetbered
ningen. Det betyder inte att de 
andra partierna är ense med 
Claes-Göran Jönsson - för
modlingen vill såväl borgare 
som miljöpartister spara mer. 
Hur mycket det blir avgörs på 
tisdag när kommunstyrelsen 
ska besluta om nämndemas 
budgetramar. Sedan startar 
själva budgetprocessen med 
att nämnderna gör sina 
förslag. Den slutliga budgeten 
för 1991 spikas inte förrän på 
fullmäktigemötet i oktober. 

- Vi ska granska Drätsel
kontorets prognoser noga, 
slutar Roland. De brukar inte 
precis vara överoptimistiska. 
Förutsättningarna kan också 
ändras. T ex har man inte 
räknat med vpk:s och social-

demokraternas uppgörelse om 
skolan. Det fliUlS också andra 
sparmöjligheter än de som 
behandlats i budgetberedning
en. Vpk:s gamla förslag om 
slopade kommunal samman
trädesarvoden skulle ge cirka 3 
miljoner kronor. 

- Nej, det är det inte. Vårt 
förslag från i fjol bifölls av 
kommunfullmäktige. Den för
säljningen kan ske utan att 
kommunen förlorar inflytande 
i Sydkraft. Nu pratar jag om de 
resterande aktierna. Det är inte 
lika smärtfritt att frigöra kapi
talet som är bundet i dem. 

Roland kan se två alternativ. 
Man kan överföra aktierna till 
energiverken. Det är rimligt 
för det handlar om energipoli
tik. Energiverken går med 
vinst sä de kan säkert klara 
räntekostnaderna det första året 
men därefter resulterar det i 
höjda energitaxor. Det andra 
alternativet är att helt enkelt 
sälja dem. Då förlorar 
kommuen inflytande i Syd
kraft. 

- Ett bolag som producerar 
el för kommunerna i en region 
bör ägas av kommunerna där, 
säger Roland. Men man kan 
fråga sig vad Lunds inflytande 
i Sydkraft har betytt. Har det 
betytt något mer än att kom
munalpolitikerna kunnat delta 
i bolagsmiddagar? Jag vet inte 
riktigt v ad partiet tycker men 
själv lutar jag åt att aktierna 
bör säljas. 

Borde spara mer 
I Roiands förslag ska social
nämnden spara cirka l miljon 
i stället för 8 miljoner. Skolan 
ska spara cirka l miljoner i 
ställer för 5. Kommun
delsnämnderna behöver inte 
heller skära ner lika mycket 
som i Claes-Göran Jönssons 
förslag . Gatu- och trafik
nämnden får däremot spara mer 
(på vägundehäll och höjda 
vägavgifter). Roland har 
accepterat sparbetinget i lång
tidsplanen på totalt 10 miljo
ner kronor. 

-Mitt förslag innebär att 98 
% av skatteintäkterna används 
för att betala direkta kostnader 
i verksamheten. Claes Göran 
Jönssons förslag innebär att 
det blir lite mer över till räntor 
och amorteringar, säger 
Roland. Men försäljningen av 
sydkraftaktier gör att ränte
kostnaderna blir lägre om man 
följer mitt förslag. Så totalt 
sett är det bättre för kommu
nens ekonomi. 

- Ser man bara till siffrorna 
i Drätselkontorets prognoser 
borde kommunen naturligtvis 
spara mer. Men det handlar 
också om vad som är genom
förbart. Det går inte att bygga 
ut barnomsorgen och ta hand 
om äldre på ett någorlunda an
ständigt sätt om socialnämn
den ska spara 8 miljoner kro
nor. De har redan ett under
skott på 8 miljoner från 1989. 
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HAR DU FL Y TT AT? Skicka in hela adressdelen till 
Veckobladet. 
NY ADRESS ......................................................................... . 

1~ 
~ l VECKAN F orts fr sid l 
Smålands Kastanjeg.7 exp alla vard 
12-15. F re dött, lör 21 Råkkpub med 
"Sex Act" Svinbral Kom! Sön 19 
Galles Cafå visar "Paris, Texas". Mån 
inget. Tis fi rar du vårdagjämningen 
med en kopp kaffe på expen. ons 
bostadsexp 17-19. Tor Pub 21·01 
med "Friends inside". Thats all folks! 
amnesty International Tis 17-19 
Öppet Hus för alla intresserade. 
Magle stora Kyrkog 6. 
Konsumentrådgivning av kom
munens rådgivare Krister Palmkvist 
och Gunilla Ekberg på följande tider: 
Mån-ns telefontid 9-2 .. Besökstid 9-
12.30, 13.30-16. Torsdag stängt. Fre 
besökstid 9.00-16. Tel 155950, 
155951 Kattesund 6, 222 23 Lund. 

P lektnon proud/y pll!Sents: 
Vårens mUiikhäncEise 
påMe~riet! 
The KnittingFactory 
Festival EuropeanTour 
KF är ett häftigt musikställe i 
New York, som fungerar annor
lunda än de andra jazzklubbar
na. 

Här slipper man betala ny 
avgift för varje set musikerna 
spelar. PÅ KF uppträder i stort 
sett allt vad New York har att 
erbjuda jazz/folk/klassiska/im
provisationsmusiker, kända och 
okända. 

Nu är sex (6!) av grupperna 
som brukar spela på KF på 
turne och de gör alltså ett 
nedslag i Lund. Ni får höra tre 
grupper vardera kvällen, med 
möjlighet att köpa en rabatterad 
totalbil jett! 

Det blir allt från pianotrio till 
gitarrös, från jazz till country 
till rock till... 

Nästa fredag , 30 mars kl 20 
uppträder Curlew; kvintett med 
bl a Tom C or a på cello, Jazz 
Passengers; septett med bl a 
musiker från Lounge Lizards, 
Tom Waits grupper m fl . Myra 
MeJford Trio; dynamisk pianis
sa. 

Söndag l april från kl 19 
uppträder Sonny Sharock 
Band; fantomgitarristens kvin
tett, Bosho; funky trio med 
influenser lite varstans ifrån. 
Miracle Room; allt går att 
trumma på. 

Fredag 6 april kl 20, Steve 
Dobrogosz (p) Berit Anders
son (voc) underskön musik i 
duoformat. Tätt samspel och 
stor känslighet förenar Steve 
och Berit. Dessutom en ovanligt 
lyckad kombination av egna 
kompositioner och fina texter. 
Lyssna t ex på skivan "The 
Final T ou ch", förra årets 
höjdare på den svenska 
jazzplattemarknaden l 

Till Veckobladet 
Signaturen "Gr" har tagit upp 
debatten kring skulpturen på 
Mårtenstorget i Veckobladet 9/3 
(nr 9) . Eftersom jag har 
undertecknat flera insändare i 
SDS och Arbetet om detta vill 
jag gärna svara Gr, även om det 
hade varit bättre att angripa mig 
i någon av de tidningar där jag 
skrivit. 

Gr anklagar mig för "popu
lism", ett ord som plockats fram 
som skällsord och torde betyda 
friande till folkgunst ungefär. 
Detta fula ord kan från en posit
iv sida betyda att rätta sig efter 
folkviljan. Gr är tydligen emot 
detta, både när det gäller vad 
folk tycker om skulpturen och 
när det gäller torghandlamas vil
ja att ha kvar sina bilar. I båda 
fallen skall man "köra över". 
Det är rätt egendomligt för att 
vara i vpk:s tidning. "Kör över 
dessa eländiga populister och 
felfinnare!" lyder parollen. 

Om vi ser på skulpturen, så har 
den utvalts genom några få per
soners val av konstnärer, val av 
jury och val av det enda möjliga 
av de tre förslagen. Detta kallar 
jag för "elitism", något som an
nars anses väldigt fult, dvs 
några få bestämmer enväldigt. 

Några få begriper, de andra 
skall hålla tyst. "Konst" är det 
som vi utvalda tycker är fint. 
Håll käft! 

Är det verkligen rätt att en 
jätteskulptur, 15 meter lång och 
15 meter bred skall få placeras 
på Mårtenstorget, tvärtemot vad 
de flesta tycker? I antecknings
boken på Konsthallen var 95% 
emot förslaget. Det är ju vanliga 
människor som skall leva med 
detta i all framtid. Storleken och 
platsen är så dominerande, att 
det åtminstone borde varit en 
föregående diskussion eller en 
remissrunda. Jag råkar veta att 
flera vpk-politiker inte gillar 
varken förslaget eller sättet att 
hantera saken. Hänsyn till folk
vilja är inte något för Gr som 
tycks gilla diktatur eller "elit
ism", och det trodde jag var 
bannlyst i vpk:s led. Men myck
et skall man höra.. . Hela Lund 
skrattar dessutom åt det klum
piga sätt som jubileumskommit
ten tillämpat - först beställa en 
skulptur och sedan ringa och 
fråga om någon möjligen vill 

l<a ri n Blom 
lJ CJ rdd väge n D: BS 
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klämma fram pengar. Kanske 
det borde skett i omvänd 
ordning? 

Denna skulptur är inget konst
verk vilket som helst, utan 
egentligen en byggnad och därf
ör borde åtminstone byggnads
nämnden få ett ord med. 

Om den skulle bli uppförd ser 
jag framför mig hur den mycket 
snart kommer att bli nerkladdad 
med spray - inte blir det vack
ert. 

Chiiiidas skulptur är kanske fin 
med den säger inte lundaborna 
någonting och passar inte där 
mot den grova graniten. Ge oss 
inte ännu en malplacerad skulp
tur som ingen känner något för. 

Det färggranna, röriga, lantliga 
torget är fmast som det är och 
behöver inga falska medeltids
bågar. Gärna klockan däremot. 
Biltrafiken som cirklar runt och 
gasar ner grönsakerna borde av
skaffas,men torghandlamas bilar 
som står stilla har ingen haft ont 
av . Hur vore det att sätta en 
skylt på Krognoshuset som talar 
om husets ålder och namn lik
som på Liberiet och Stäket? 
Detta saknas skandalöst nog i all 
skyltupplysningsiver. Ett tips till 
Skyltkommiten! 

Inger Rudberg 

Ni earagna 
efter valet 
Hur ser framtiden ut för Nica
ragua efter Violeta Charnorros 
överraskande valseger? Hur ska 
valutgången förklaras? Vilken 
ställning får sandinisterna under 
den nya regimen? Vad händer 
med contras? Hur går det med 
Nicaraguas ekonomi? Vilken at
tityd intar USA? Vad betyder 
valutgången för El Salvador och 
Guatemala? Frågorna är många. 

Anders Nergaard, som be
sökte Nicaragua under valperio
den för att studera valprocessen, 
presenterar sina iaktagelser och 
slutsatser. Margareta Nordh, 
som under många år 
regelbundet rest i Nicaragua, 
redovisar bakgrunden i ord och 
bild. 

Mötet äger rum i stadsbiblio
teekt, cirkelrum l, måndag 19 
mars k119.30. Vpk Lunds inter
nationella utskott arrangerar. 
Alla välkomna! 

POSTTIDNING 

.. 
Oppet hus om 
översiktsplanen 
Miljöpartiet de gröna inbjuder 
allmänheten till diskussion om 
framtidsplanerna för kommunen; 
"Hardebergastaden" och andra 
utbyggnadsområden, nya trafik
leder, nya industriområden mm. 
En representant för stadsarki
tektkontoret kommer att delta. 

Tisdagen 20 mars kl 19 i 
Miljöpartiets lokal, Stora Fiska
regatan 7. 

Nu har ELLEN kommit! 
Jonas, Martin, Monica Amoldsson, 

Tomas Peterson. 

.•• lt 
RÖDA KAPELLET:. Lö 17.3 Afrika
spelning sam!. genrep stadshallen 
rum E 11.15 speln på stortorget kl12 
Repertoar: 60:3 We shall overcome, 
155 Nkosi sikelela iAfrika, 156 Sese
bacha samt "Ewe,thina" och "i themba" 
.Sö 18.3 röd rep. Kapellsalen 18.45. 
"Han som blev över". T i 27 .3 och to 
29.3 spelning på appellmöten Folkets 
Hus i Limhamn. Repertoar: 2 Vence
remos, 8 La Lega, 16 Do not take my 
papa away, 20 Rösträttsmarschen, 28 
Vi bygger landet, 34 Hör maskinernas 
sång, 84 Styrman Karlsson, 131 
Gratis luft, 136 Ett glas öl, 170 La 
Consigna, 180 Casey Jones, 190:2 
Arbetets söner 
HANNAS FLÄKT Sö 18.3 rep .på Pal· 
aestra 17.30 
VPK IF. Lö 17.3 kl 15-17 rep på Ler· 
bäcksskol an. 

Kompol diskuttarar må 19.3 a) kom
munens budget och b) stadsbuss
alternativen: tråd, naturgas eller me
tanol. Viktigt! 

Detta nummer gjordes av Lars Borg
ström, Gunnar Sandin och Lasse 
Svensson. 

Kontaktredaktör för nästa nummer 
Gunnar Sandin, tel135899. 
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