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Fredag 23 mars 

23-29 mars 
VB:s kalendarium över kulturar
rangemang fortsätter på sista si
dan. Interna möten återfinns i 
mötesspalten på sista sidan. 

Mejeriet tre å lör 21.00 Wilmer X. 
torsd 29.3: 20.00 Ramenes Arr: 
Folk å Rock. 
BIO Södran,tel:131050 Fre lö sö 
on to kl18.30: "Himmel och helve
te" En film av Morten Arnfred efter 
Kirsten Thorups roman. Fr..? år. 
Fre lö sö on to kl 21.00: "Odets 
nyck" regi Krzysztof Kielowski. Bf. 
En stark polsk film, gripande för 
både jär.tat och järnan. Sön. 14.00 
MATINE "Prima Ballerina" och 
"Munspelet" 30 min. Båda filmerna 
tar på ett varmt och humoristiskt 
sältuppförhållandet barn-föräldrar. 
"Lilla teatern stortorget 1. Bilj 
best 12 51 01. Fr, lö, sö 19.30 
"Stjärnorna åker karusell" Kortpjä
ser av S. Becket i regi av AnJum 
Jannhov och Anna Ttiulestedt. 
Barnteater l vår tid Lilla teatern: 
"Den underbara flykten" Per Wiek
ström och Nadia Bogazzi gestaltar 
ensaga om kärlekochföljderna av 
brutna löften. 50 min. Från 5 år. 
stadsteatern Fr 19.30 lö 18.00 
sönd 16.00 "Trollkarlen från Oz" 
(Danstagen) Entre:vuxna40:-barn 
20:-. To 30.319.30 "En skogspro
menad" (Riksteatern) Pjäsen byg
ger på en verklig händelse vid neo
rustningsförhandlingarna i Gene
ve. Ungdom t o m 17 år. Fri entre. 
Planetariet tisd 18.30 "Bland s~ är
nor och planeter", 20.00 "Aniara". 
Kulturen Visning av "Lund genom 
seklerna" sö kl 14.00 arkivarie 
Göran Larsson visar andra delen 
"Lund efter 1500". Dockteater kl 
15.00 "Prinsessan Månsilver". 
Månd 19.00 "Det upplysta borger
skapets läsning". Prof Vinge före
läser i Borgarhuset 
Forum för kvinnliga forskare 
forskarluncher (medta~ matsäck, 
dryck finns att köpa fredagar 
11.45-13.0023.3:"Fami jedaghem
sprojektet" M-L Annerblom.Nästa 
fredag: "Lisa Hahr- ett kvinnoöde i 
förvandlingstid" Karin Landegren. 
Gamla Lund Bibi. Hörsal onsd 
19.00 föredrag av fil dr Torsten 
Burgman om Nils Hyltenius-Silf
verskiöld (1635-1702) "Ett profes
sorsöde i Lund på 1600-taler. 
HurnanekoloQI och människans 
naturseminanum tre 17.00 Histo
riska lnst. Sverre Sjölander på 
temat kommunikation. 

.forts på sista sidan 

Hardebergastaden 
i skör tråd 
stadsbyggnadsdirektör Anders Tingvar gillar spårtrafik 
men litar inte på pågatågens framtid i ett läge när SJ ska 
expandera sin snabbtågs- och godstrafik. Det var ett 
huvudskäl till att han föreslagit ett nytt spårsystem, och 
därmed en ny utbyggnadsriktning, österut från Lund, 
framkom det vid det möte om översiktsplanen som 
miljöpartiet ordnade i tisdags. Men byggnadsnämndens 
vice ordförande Thomas Schlyter (vpk) menade att den 
"intressanta iden" Hardebergastaden politiskt hänger i 
en mycket skör tråd och uppmanade stadsarkitekt
kontoret att snabbt arbeta fram alternativ. 

Miljöpartiet är ju emot Harde- den åsiktsskillnaden var så 
bergastaden men mötesdeltagar- grundläggande att inte fanns 
na lyssnade intresserat och med A~·f d · d 
Påtaglig förståelse på Tingvars anledning att ~' ta en I etta 

sammar!hang. Även i vpk har ju 
motivering av projektet. sådana stämningar länge varit 

Tingvarska paradoxen 
Svårast hade mp-arna att accep
tera vad som kunde kallas den 
"tingvarska paradoxen": Skrylle
terrängen är så populär att den 
redan nu är överbelastad. Men 
den kvalitet som närheten dit 
innebär är ett starkt argument 
för att bygga i trakten av Harde
berga. 

Tingvars lösning är att bygga 
fler "Skrylle", dvs sprida ut mo
tionärerna inifrån stan till nya 
anläggningar och områden. Det 
finns goda förutsättrlingar öster
ut på Romeleåsen, menade han. 
Därmed skulle det bli plats för 
så k allad närrekreation. 

Inte för att han övertygade 
mp-publiken men dess alternativ 
gick i divergerande riktrlingar. 
Förtäta Lunds tätort, sa någon, 
där finns plats för tjugo tusen 
invånare till (det är fysiskt men 
inte politiskt möjligt, trodde 
Thomas S: de tidigare boende 
klagar i högan sky mot varje 
förtätrling). Bygg ut de befmtl
iga byarna, tyckte någon annan, 
men fick mothugg ur en annan 
bland publiken som sa att t ex 
Sandby redan är för stort för att 
fungera bra. Expandera i Sjöbo, 
föreslog en tredje. Till det var 
Tingvar tveksam men han sa 
själv att det kanske inte gick att 
hitta politiska lösningar för att 
Lunds hela befolkningstillväxt 
skulle rymmas inom kommu-
n en. 

Måste Lund växa? 
Måste då Lund växa, undrar 
miljöpartiet. Tingvar menade att 

starka. Thomas Schlyter redo
visade detta men pekade också 
på problem. Måste vi inte ge 
plats åt dem som står i bostads
kön och verkligen vill bo i 
Lund? Hur ska vi få företag att 
lägga sej i byarna när de glatt 
accepterar dubbla markpriset in
ne i centralorten? 

Han varnade också för att stäl
la sig utanför beslut om en ut
veckling som man inte gillade. 
Det hade vpk gjort i fallet Gun
nesbo vilket ledde till att den 
stadsdelen blev ännu sämre än 
den hade behövt. Mps ledamot i 
byggnadsnämnden, Magnus Ce
derwall, ställde samma fråga 
angående sitt parti och Harde
bergastaden. 

S tads byggnadsdirektören v ar 
för sin del angelägen om att 
partierna pratar sej samman så 
att inte hela förslaget stoppas på 
ett sent stadium och processen 
måste göras om från början. 
Den är redan försenad. Han vill 
att byggnadsnämnden fattar be
slut den 13 juni. Men det var då 
Thomas Schlyter kom med sin 
inledningvis nämnda varning. 

Regeringen har ju nyss kon
staterat att storstadskommuner
nas fysiska planering går all
deles isär och vill tillsätta sam
ordnare. Det är inte alls säkert 
att Hardebergastaden passar in i 
dennes mönstet. Om ett år lig
ger den kanske på historiens 
sophög. 

Gr 

Ge hyresgästerna 
beslutanderätt! 
-motion från den socia
listiska fullmäktige
gruppen 
V pk Lunds fullmäktigegrupp för
eslår i en motion att det kommu
nala bostadsbolaget LKF ombil
das så atthyresgästerna får samma 
förmåner som de har som bor i 
bostadsrättslägenheter. 
Det räcker inte med de medinfly
tande som man får genom hyres
gästföreningenmenarvpk-arna. 
Denna demokratiska reform kan 
gå till på så sätt att LKF delas upp 
i ett moderbolag, som sysslarmed 
bostadsbyggande och ett antal 
dotterbolag som förvaltar bostads
områden. Styrelserna i dessa do t
terbolag skall föreslås av hyresgä
sterna i respektive område, men 
formelltväljas av bolagsstyrelsen. 
Det här behöver inte ske överallt 
på en gång. Börja exempelvis på 
Norra Fäladen. Det skulle passa 
väl samman med kommundels
nämndens ambitioner att decen
tralisera inflytandet över den 
kommunala servicen, säger vpk
arna i slutklämmen av sin motion, 
som överlämnats till kommunfull
mäktige denna vecka. 

Vår bortom Parternas 
gränd 

Det rullar en sopsäck 
över Fäladens åker 

och lyktorna längs infarten 
är suddiga av duggregn. 

Samvetet passerar i snabb följd 
has tighets gränserna. 

Vår önskan att börja om 
tar genast gestalt 

i dom nya hus som pålats 
stadigt i Jordabalken. 

Här ska ingenting 
slira mot verkligheten! 

Karl Witting 
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Fortsätt 
Isolera 
Sydafrika! 
NelsonMandela har återvänthem 
från sitt Sverigebesök. Massme
dia börjar åter bli europacentrera
de. Men i dessa tider, när förän
dringarna är stora i vår världsdel, 
får vi inte glömma kampen för 
demokrati och frihet i tredje värl
den. USA-imperialismen visar 
fortfarande tänderna på olika håll 
i världen. 

Mandelas besök och den på
gående ISAK -veckan hjälper oss 
att behålla ett perspektiv på hela 
världen. I södra Afrika finns det 
grund för en behärskad optimism. 
N amibia har blivit formellt själv
ständigt, med en ny författning 
som det gått att skapa bred enighet 
bakom. ANC har legaliserats, 
Mandela är fri, och agerar skick
ligt i den svåra balansgången 
mellan förhandlingsviljaoch prin
cipfasthet. 

Men apartheidsystemet består, 
det finns fortfarande politiska 
fångar, den sydafrikanska polisen 
blundar för och understöder ln
kathas våld mot AN C-anhängare 
osv. ANC:s möjligheter att via 
förhandlingsvägen lösa dessa 
problem är helt beroende av 
omvärldens tryck mot aparthei
dregimen. Sanktionerna måste 
fortsätta och kryphålen täppas 
igen. De svenska företag som på 
olika sätt hankar sig kvar i Syda
frika borde inse att marken brin
ner under fötterna, och upphöra 
att försöka kringgå den svenska 
Sydafrikalagen. 

Isoleringen av apartheidregi
men är nödvändig - tills den dag 
apartheidsystemet faller. Och vi 
kan påskynda fallet, genom att 
stödja ANC. Stödet till ANC är 
också ett stöd för frontstaternas 
kamp för verkligt oberoende. 

Lund, styrelsen ................ 

Tankar en själv
ständighetsdag. 

Det här skrivs den dag då N ami
bia, den sista riktiga kolonin. blir 
ett självständigt land. Gamla ty
skaSydvästafrikasommanminns 
från sin ungdoms frimärkssam
lande lämnades i någon sorts 
beskydd till Sydafrika efter andra 
världskrigetochsen vardetingen 
som kunde få Sydafrika att släppa 
greppet. Men SW APO fi~ade 
det, med stöd från det befrra~e 
Angola och genom en välorgaru
seradFN-insatsmedövervakning 
av val etc lyckades det till sist. 

Då skulle jag vilja nämna Cuba. 
Det är en liten ö, en tredjedel av 
Sveriges yta, med tio miljoner 
människor. Sedan ett antal år 
består nyheterna därifrån av be
skrivningar av hur grått Fidel 
Castros skägg har blivit, vilka 
långa köer det är för köttet i livs
medelsaffärerna och vilka över
grepp som där begås mot de 
mänskliga rättigheterna. Det är 
säkert korrekta beskrivningar: 
Fidel är inte så ung längre, realSO
cialismen har alltid varit dålig på 
att klara en rimlig jordbrukspro
duktion och Cuba är en enparti
stat med minst sagt ofullständig 
demokrati. Sen är det visserligen 
så att i många länder i Central
och sydarnerika är tanken på att 
de fattigaste överhuvud taget 
skulle köpa kött inte till att tänka 
och att de som har avvikande åsik
ter mot regimen mördas i tusen
tals av regimernas dödspatruller, 
men man kan ju inte begära allt i 
tidningsreportagen. Jag skulle 
möjligen vilja säga att de inte ger 
hela sanningen. 
Men på en punkt är jag upprörd 

över den selektiva glömskan. Det 
gäller Cubas insatser i Södra 
Afrika. Jag har inga siffror på 
mängden trupper, antalet läkare 
etc. mendetäralltsåsåattominte 
Cuba hade stoppat de sydafri
kanska truppernas invasion av 
Angola så hade det inte funnits 
något självständigtNamibiaidag. 
Det var en insats som då den 
gjordes beskrevs som ett hot mot 
världsfreden av Kissinger m.fl. 
Våra utrikespolitiska kommenta
torer i TV vojade sig över Cuba 
som Sovjets legoknekt i Afrika. 
Men envar som haft någon kon
takt med Cuba vet med vilket 
allvar man har betraktat begrep
pet internationell solidaritet.. Till 
det kommer känslan för Afrika -
halva Cubas befolkning har sina 
rötter där, man kan höra barnen 
på gatan sjunga afrikanska ~;>am
ramsor nedärvda från slavtlden. 
Cuba gjorde en avgörande insats 
i Angola för att stoppa den rasisti
ska regimens angrepp på sina 
grannar. Ett litet land långt bort 
hjälpte ett annat. Det är som om 
Sverige hade ställt upp med 
50,000 frivilliga till stöd för de
mokratin i Spanien på trettiotalet 
i stället för att låta fascisterna ta 
över. Jag tycker faktiskt de~ ~ 
v ärt att nämna Cuba när N armbra 
nu blir självständigt. 

StenH. 

Gator och torg 
Vet ni vilket som är det populä
raste stället av alla i Lund? 
Mårtenstorget, förstås! Spec.iell1 
på lördag förmiddag, då mte 
bara alla lundabor utan säkert en 
hel del från byarna runtom sam
las på torget för att handla frukt, 
grönsaker och blommor, men 
framför allt för att träffa folk. 
värmer , bekanta, politiska kam
rater eller motståndare. Um
gänget mella1_1 gurkor oc~ gla
diolus är en mte obetydhg del 
av den samlade sociala samva
ron i Lund, och dess betydelse 
för det politiska arbetet är säkert 
ovärderlig. 

Det finns bara ett problem 
som skuggat denna fanstasriska 
samvaro, antingen solen lyser 
eller inte: bilarna Då menar jag 
inte torgamas egna fordon utan 
alla de privatbilar som österifrån 
passerar det tidigt fulla parke~ 
ringshuset vid Domus. för ~tt ~ 
sniglande kö ta srg förbr 
Mårtenstorget i fåfäng längtan 
efter plats bredvid de bågnande 
cykelställen. Platserna framför 
Domus är så attraktiva att 
samma bilist kan ta varvet O 
MåTtensgatan -Bankgatan - S 
Esplanaden - O V allgatan - O 
MåTtensgatan flera gånger i 
hopp om att knipa en ~lats. Jag 
har inte mätt hur lång ud det tar 
för en bil att passera torget på 
MåTtensgatan i krypkörning, 
men min, mina barns och alla 
andras näsor kan kärrna hur 
mättad luften blir ju längre da
gen skrider och temperaturen 
ökar. Så kan en sommarlördag 
vara ett inferno redan klockan 
tio medan en vinterdag bjuder 
ett' relativt drägligt luftrum till 
framemot halvtolv. 

Har aldrig någon föreslagit 
vad jag vill göra nu: att b~ trafik 
(frånsett torgamas) ej är tillåten 
lördag förmiddag fram till 
14.00, då torghandeln pågår? 
Det vore väl inte tekniskt omöj
ligt med en skylt som signalerar 
när Domus P-hus är fullt redan 
vid korsningen O V allgatan - O 
Mårtensgatan, så att bilisterna 
kunde ta till vänster för att par
kera i Dammgårdens P-hus i 
stället? Vi skulle virma ett re
nare luftrum för både boende 
(längs Mårtens- och Bank
gatorna) handlare på to~get och 
för oss som köper. Vr skulle 
slippa plågan av hostande små
barn i vagn i avgashöjd och 
misstanken att äpplen och persi
kor fått ett extra skal av 
avgaser. 

stortorget är ett annat kärt 
ställe för lundaborna, framför 
allt att uttrycka sina åsikter vid. 
Här demonstreras , festas och 
manifesteras av politiker och 
olika intresseorganisationer. 
Dessemellan cyklar och går folk -

tvärs över torget, som på det vi
set fungerar som en kommuni
kationspunkt på flera plan. 
Stora Södergatan är nästan ända 
från sin början vid Bredgatan 
ner till södra stadsporten så bred 
att två av Lunds 
överdimensionerade stadsbussar 
kan passera varandra utan att 
preja alltför många cyklister 
eller fotgängare. Nu diskuteras 
ju tråd- eller gasbussar för fullt, 
men är det inte alltför länge 
sedan vi pratade om spårvagnen 
som ett alternativ? Norra 
Fäladen och lasarettet ligger där 
de ligger, precis som Kloster
gården. Däremellan löper gator 
och vägar raka spåret, med till
räcklig bredd dessutom! Natur
ligrivs ryms inte spårvagnar av 
Göteborgska dimensioner. Men 
mindre modeller är mycket väl 
tärlkbara och skulle dessutom 
kunna ha godstransportmöjlig
heter för att avlasta stadskärnan 
alla tunga lastfordon som dag
ligen blockerar den ena eller 
andra av smågatorna i centrum. 

Spårvagnen skulle helt enkelt 
kunna vara ryggraden i Lunds 
kommunikationssystem, komp
letterat längs linjen av mindre 
bussar till övriga delar av sta
den. stortorget skulle bli änd
hållplats och utgångsstation, 
motsvarande vad Botulfsplatsen 
nu är för stadsbussama. Det tar 
emot för kommunalpolitiker att 
"ge sig in" på någon arman 
nämnds arbetsområde med lek
mannasynpurrkter. Men en god 
kommunikation är helt enkelt en 
förutsättning för att alla i Lund 
ska ha möjligheter till en god 
kultur och Lunds gatu- och tra
fikproblem sitter i varje lunda
cyklists ryggrad och bromspe
dal. Det är en sak att tidigare 
spårvagnsstäder som Malmö 
och Stockholm diskuterar 
spårvägens återkomst. Hur 
djärvt och framsynt vore det 
inte av en småstad som Lund att 
ta raka spårvagnsspåret till en 
mänskligare miljö! 

Anne Rothlin 

Aktivt år 
i Lund-Le6n 
Det har varit ett aktivt 
verksamhetsår, kan vänortsför
eningen Lund-Le6n summera 
inför sitt årsmöte den 22. En 
utställning har gjorts och cirku
lerat, leksaker och en hel del 
pengar har samlats in (bl a ge
nom många kommunanställdas 
månatliga tia), man har träffat 
Le6ns övriga vänorter i Europa 
och som vanligt har ett bety
dande antal lundabor varit över. 
Inte minst gläder sej föreningen 
åt det ökade kommunala enga
gemanget som kröntes med att 
fullmäktigeordförande Prytz 
besökte Nicaragua. 

Det är ju gammalt vänsterfolk 
som startat och burit upp ar
betet, och nu är ju frågan hur 
det blir med engagemanget efter 
valet i Nicaragua med dess 
högerseger. 



Lundapolitiken- en vecka j Ny~ kaferonden 

fu l .. tt . Kitsch & goda l av motsa Dingar wienertröd 
Politik är motsättningarnas 
kamp, fast en del politiker 
tycker det är samförståndets och 
samarbetsviljan som ger dem 
mest njutning. De som har 
makten hör ofta dit. Motsätt
ningar kan finnas mellan 
tjänstemän och politiker, mellan 
olika förvaltningar eller mellan 
kommun och landsting eller 
kommun och SJ - eller inom ett 
parti. I veckan som gått har 
såna här motsättningar 
ventilerats i en rad ovanliga 
konstellationer, och fler är på 
gång. 

Råbykungens hus ville bygg
nadsnämnden bevara, något 
som fick Spykens rektor att dra 
samman ett möte på EOS-hallen 
för att försöka övertyga den om 
motsatsen. Snarare stärkt i upp
fattningen an byggnaden ska stå 
kvar, föreslog dock politikerna 
Spyken att själva eller tillsam
mans med föreningar ta över 
huset och trädgården. En hund
rametersbana finns det gott om 
plats till! 

Gamla seminariet har kom
munen bestämt sig för att vilja 
bevara, medan landstinget vill 
riva. Hårda ord och t o m för
slag om hur man skulle kunna 
kring! kommunens beslut yrde i 
luften vid ett möte mellan lands
tingsråden och kommun
styrelsen i måndags. sjukvårds
styrelsen vägrar acceptera att 
huset står kvar - man ser ingen 
som helst användning av det. 
Kommunen står fast, men vi får 
se hur föreningen Gamla Lund 
ställer sig. Dess avgående 
ordförande lär kunna tänka sig 
att bara spara en del av huset -
frågan är vilken? 

o 

Parkeringshus i Galten är 
nästa stridsfråga, som man dock 
trodde var slutligt avförd från 
dagordningen. Men nästa vecka 
ska byggnadsnämnden ha ett 
diskussionsmöte om just parke
ringen i staden, och då står 
Galten på dagordningen. stads
arkitektkontoret är halsstarriga 
om det föreslår ett P-hus i 
Galten, när åtminstone vpk, 
mp, s och m har sagt nej. Men 
man vill väl ha svart på vitt på 
att man dödsföraktande går på 
pumpen i den frågan. 

Bangdrdsfrdgan blir en ännu 
större och hetare potatis för 
Lunds kommun, som gentemot 
storebror SJ inte har mycket att 
sätta emot. Ett avtal som under
tecknas i dagarna ger kommu
nen rätten att betala och SJ rät
ten att exploatera, för att lite 
grovt skildra läget. Alla partier 
utom vpk och mp tycks vara 
beredda att offra Bantorget för 
bilparkering under några år, och 
kolonisterna ges inte mycket 
chans. Det är ju SJ som bestäm
mer på sin egen mark. 
Översiktsplanen slutligen, för 

att ta det allra mest kontrover
siella, lämnar ingen oberörd. 
Här är motsättningarna nog 
störst inom partierna, inte minst 
vpk. Hardebergastadens vara 
eller icke vara hänger, som 
skildras på annan plats, i en 
skör tråd. Det bör vara dags för 
planerarna att fundera på 
alternativ, ty tråden lär brista på 
v ä gen till fullmäktige. Dit lär 
den inte nå förrän i december, 
sex månader försenad. Med 
eller utan spårväg österut. 

Thomas Schlyter 

Lars Aströms senaste 
Lunds stadsbussar ska alltså 
drivas med biogas om det blir 
som betongpartimajoriteten (s + 
m) i gatu & trafiknämnden vill. 

Om vi inte vore en seriös 
tidning skulle vi skriva något 
raljerande om bajsbussar, för 
biogasen ska ju bl a utvinnas 
genom rötning av slam från 
reningsverket. Men vi har 
verkligen inget emot återan
vändning. Biogasdrift är 
tvärtom en sympatisk teknik 
som inte ökar kolsyrehalten i 
atmosfären. 

Ändå tycker vi som vpk, mp 
och glädjande nog även fp i 
nämnden att Lund borde satsa 
på trådbussar, som är verkligt 
beprövad teknik. Det kan man 
tyvärr inte säga om biogasen, 

och det är heller inte meningen 
att den ska användas bums. T v 
ska man köra på naturgas, och 
vi har inga garantier för att den 
parentesen blir högst tio år som 
det står i beslutet. Erfarenheten 
från energiområdet har gjort oss 
skeptiska mot parenteser. 

Men Lars Åström (s) är hel
tänd på biogas efter en f~r~
dragning och har alltså dnv1t 
genom ett beslut i den riktning
en. Ett slag var han heltänd på 
spårvagnar, men det fick ett 
brått slut. Sen var det vätgas 
och nu alltså något annat. Det är 
inte bra när sådan entusiasm och 
brist på ordentlig kunskap kom
bineras med sådan 
självsäkerhet. 

För cirka två år sen körde vi 
en populär VB-serie om kaeer 
i stadskärnan där man kunde 
tära en enkel frukost (kaffe, 
ostmacka, wienerbröd, tid
ning) före elva. Den snabba 
utvecklingen på området gör 
det aktUellt med en liten upp
följning. Vi börjar med ny
startade Nlnne l gamla apo
tekshuset på Bankgatan. 

Vi var där andra öppetdagen när 
vissa inkörningsproblem ännu präg
lade jobbet bakom disken. Morgon
tidningarna hade inte bötjat levereras 
än. Men vi fick v!r frukost. Ja mer 
än v !r standardranson: ingredienserna 
beställda en och en skulle ha kostat 
sammanlagt 38 kr men paketbrickan, 
där även ett glas apelsinjuice med en 
län smak av konserveringsmedel in
gick, tog de bara 30 för. 

Bara och bara: klart är att den all
männa prisniv!n har stigit rejält sen 
förra kaferonden, men Ninne har 
ocks! lagt sej en bit upp i _ambi-. 
tionsskalan. Det märks p! des1gnen 1 
de l!ngsmala, halvmörka rummen 
där färgskalan, möblerna och bok
stavsformerna är gammaldags. 
Ungefär som Ariman, m~n ~et 
försonande där var ju att de kitschiga 
möblerna var första innehaverskans 
gamla arvegods. Här är det hela kallt 
uträknat. Bara takkronan kan U 
känsliga själar att hastigt vända i 
dörren. (Om ni gör det s! se upp med 
den höga tröskeln mot den branta 

ynertrappan!) "' l il... d 
Mot fin de s1ec e-m JOn sto 

oförmedlat en h!rdhänt rock i hög
talarna. SAdana kollisioner kallas 
postmodernism, något .som var 
populärt under förra decenmet. 
- Men frukosten? Starkt kaffe, stor 
ostmacka som inte var en macka 
utan en baguette och ett fint wiener
bröd. Inte stort men kompakt vilket 
inte behöver vara eu fel och inte var 
det denna g!ng, och belagt med en 
mycket god jordgubbskräm. 

Om språklig 
normupplösning 
Pågatågen ska liksom läns
trafikens bussar utrustas med 
nya biljettautomater, en fiffig 
sort där man debiterar ett plast
kort genom att trycka in en 
knapp som symboliserar destina
tionen. Apparaten har ocksl en 
liten textdisplay som kommu
nicerar i andra riktningen. Men 
än är systemet inte inkopplat och 
i rutan står det UTE A V D RIFf. 

Får man förmoda att program
meraren är dansk? 

Vår favorit när det gäller of
fentliga lundatexter är annars 
ytterdörren till den kommunala 
pissoaren under saluhallen som 
är beskyltad HERR TOALETT, 
vilket ju !äter som ett familje
överhuvud ur Löjliga Familjer
na. Rune Linder är f ö den 
kommunale förvaltningschef 
som är ytterst ansvarig för den 
formuleringen. 

--

Stormigt bland 
hyresgästerna 
Hyresgästföreningen i Lund har 
haft sitt första årsmöte efter den 
nya formen, med representant
skap - de gamla kontaktkom
mitteerna har ju blivit lokal
organisationer. Det blev en 
stormig och delvis förvirrad 
tillställning där mötesordföran
den Per Lundgren ett slag 
kände sej tvingad att lämna från 
sej klubban. Långt var det 
också, tre och en halv timme. 

Det som upprörde känslorna 
v ar en motion om 
hyresförhandlingarna. Dels 
gällde det om förhandlarna har 
reservationsrätt. Det har de 
redan så kravet var överflödigt 
- den den rätten är inte allmänt 
bekant. Sedan gällde det 
förhandlingsordningen. Som 
det nu är sedan ett par år 
kommer förhandlingarna för 
kommunala respektive privata 
hyresgäster slag i slag vilket 
pressar ombudsmännen (bidrar 
det till att de slutar så ofta?) 
och bevisligen kan leda till 
missar och hets - vilket inte ska 
uppfattas som någon personlig 
kritik mot ombudsmännen. 
Men här gick meningarna star~t 
isär. Det blev en olyckhg 
motsättning till medlemmarna 
av förhandlingsrådet i 
kommunala fastighetsbolaget 
och en knapp majoritet för 
motionen (32-30) som alltså 
går vidare. 

Övriga motioner (om lika för
handlingsavgift privat och kom
munalt respektive informations
skyldighet till hyresgäster inför 
fastighetsöverlåtelse) gick ige
nom utan bråk, och även sty
relseposterna tillsattes i 
enighet. 

n än AR 
8VIUll1 
Ä ven i Sydafrika 
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Fakultetsluncher, onsd.12-13 AF, 
L Salen. 28.3: Sten Levander 
"Kognitiva könsskillnader". 
Det ungerska valet kommente
ras av Oscar Lazar, på Utrikespo
litiska föreningens tisdagslunch 27/ 
3 kl 12.15 på stortorgskällarens 
ovanvåning. 
Lesbiskt Cafe RFSL Lilla Fiska
reg. 12 på gården Lärd 21-01. 
FEST. Cafe GAN sänd 19-22. 
Bokhandeln Rosa Rummet ons
dagar 16-20. 
Smålands Kastanjeg.7 exp alla 
vard 12-15.Fre dött, lör 21-01 Pub 
med Ola Magnell. Sön inget. Mån 
inget. Tis styrelsem. 18.00. ons 
bcistadsexp f7-19.Tei125220Tor 
extraexp 16-19, bost.exp 17-19, 
Rockexp 18-20.Pub med Seved 
Malm 21-01. Kramar Anna Lena. 
DISCO med Non Fighting Gene
rations Folkets Park lärd 31.3 21-
01. Förköp på högstadie-och gym
nasieskolor. 60:-
Lunds Miljögrupp lö-sö Polen
hela ring Magnus 134474 e. Anna
Kann 122960. 
~mnesty International Tis 17-19 
Öppet Hus för alla intresserade. 
Magle stora Kyrkog 6. 
Konsumentrådgivning av kom
munens rådgivare Krister Palm
kvist och Gunilla Ekberg på följ" an
de tider: Måndag-onsda9 tele on
tid 9.00-12.00 Besökstid 9.00-
12.30 13.30-16.00 Torsdag stängt. 
Fredag besökstid 9.00-16.00. Tel. 
15 59 50, 15 59 51, adress Katte· 
sund 6, 222 23 Lund. 

Utombys 
Peruansk vecka i Malmö. 
Före l. "Peru från 70-talet till i dag". 
Medv. UBV Svalorna. Underh. av 
barngruppen "Condorcanqqui". S:t 
Gertrud (Bagersalen) torsd. 18.30 

Vi målar om partiet! 
Vpk-lokalengenomgårnuenväl
behövlig renovering. F n målas 
väggar, tak och fönster. Vi behö
veremellertidhjälp vid pensel och 
roller. Stig Nilsson leder och för
delar arbetet nu på onsdag fr o m kl 
18.30. 

Men också andra dagar kan du 
måla. Ring till Rune 138213/ 
115069 för upplysning om andra 
tider. 

Styrelsen 

o 
PASKVANDRING 
för sol- och slättälskare 
Slätten söder om Ängelholm är 
mycket flack. Därmed var den 
länge "vattensjuk", ett ord som 
skribenter med modernt ekolo
giskt medvetande sätter inom 
citationstecken. Annat var det 
under den heroiska nyodlings
perioden på 1800-talets första 
del då en ny klass av kapita
listiska jordbruksentreprenörer 
lät gräva djupa diken och ut
vinna ny åkermark. Den sena 
uppodlingen bidrar till det en
formiga allmänintrycket. 

Men slätten är full av fasci
nerande detaljer, inte minst i 
söder där kolgruvedistriktet med 
sina stora slagghögar tar vid. 
Den stora staden Helsingborgs 
närhet gör sej pärnind men vi går 

357 brister 
för cyklister 
Lunds fot- och cykelfolk har 
skickat ut sin verksamhets
berättelse inför årsmötet. Det är 
en snäll förening som bl a hjäl
per cyklisterna att laga lyset. Det 
är ju bra med aktiviteter som 
försöker uppväga den tilltagande 
laglösheten bland stadens cyklis
ter (färd på trottoarer, regellös 
uppställning mm) som riskerar 
att misskreditera hela trafik
slaget. 

Fot & cykel har som vanligt 
också tryckt på myndigheterna: 
"Vi har två gånger begärt att 
kommunens cykelgrupp skall 
redovisa resultatet av sin verk
samhet. Gruppen har emellertid 
upphört och lämnat 357 ej 
åtgärdade anmärkningar efter 
sig", berättar man. 

inte in utan nöjer oss med att 
resa ett vindskydd i V asatorps
sko gen. Nästa morgon fortsätter 
vi söderut i något mer böljande 
terräng och följer bl a den 
mäktiga VallåkTadalen på vars 
sluttning vi flnner andra kvällens 
lägerplats. Sen är det inte långt 
till slutmålet Landskrona, men 
innan dess bestiger vi Rönne
berga backar med den vidunder
liga utsikten. Hela tiden går vi 
alltså mot söder och lär bli or
dentligt bruna i nyllet. 

För omväxlings skull far vi ut 
på påskafton och återkommer 
(tidigt) på annandagen. Gunnar 
Sandin (tel 135899) har fler 
upplysningar. 

Toppstrid mm 
Chefsbyte förestår. Ena huvud
kandidaten är en kvinna som 
länge varit aktiv och omtyckt i 
sammanhanget, den andra en 
manlig stjärna utifrån. Blir det 
han så lägger hon av, säger hon. 

Talar vi om Lunds konsthall? 
Nej, om föreningen Gamla Lund 
där det gäller om den nya 
ordföranden ska bli Kerstin Lau
rell eller f d universitetskanslem 
mm Carl Gustaf Andren. 

F ö berättas från Gamla Lund 
att den gamle, alltid konstruktivt 
kompromissvillige ordföranden 
Eric Rasmusson lär kunna gå 
med på att halva gamla s.emi
nariet sparas mot att landstmget 
bevarar resten. Om det är den 
norra eller den övre halvan som 
ska rivas uppger inte vår sages
man. 

v 
R 

"k 0 • . - , . Kursens grundpelare: kompo-
egi urs pa sition,bildskapande,rörelse,rytrn, 

L ")) t t dramatisering. Metod: Deltagar-
l a ea ern nakommerattindelasiregissörs-

/4 10/5 grupper och varje deltagare kom-17 • mer att få regissera en scen med 
Richard Matthews har arbetat inslag från varje grundpelare. 
professione~lt inom ~e~ansk Tid: tis,ons,tor kl 17-20 (tis 1/5 
teatersomfbrfattare/reg!Ssor/skå- utgår, fre 27/4 och två heldagar 
despelare de senaste 20 åren och tillkommer). 
är fortlöpande författare åt film- Pris 975:-
branschen och TV. Därutöver har Sista anm.dag: 3/4. 
han erfarenhet från specialkurser Anmälanoch upplysningar: Anne 
medJerzyGrotowskiochkurseri NilssonKV,046/117720.Sam.arr 
orientalisk teater. Lilla teatern/K V. 

POSTTIDNING 

"Om man dödar mig ska jag 
uppstå i det salvadoranska 
folket" 

Oscar 
Romero 
dagen 
lörd 24mars 
Seminarium kl15-17 
Gäster från El Salvador: 
Guillermo Cuellar samt 
Maria Do lo res Escalante 
från den Lutherska kyrkan i 
El Salvador. 
Lokal: FORUM, Kraftstorg 
12 (in på gården) 

MÄSSA 19.00 i 
Domkyrkan 
Den salvadoranska folkmäs
san 
Guillermo Cuellar 
Cristal Andino 
J.(ören Svart på Vitt 

HANNAS FLÄKT. Sö 25.3 kl17.30 rep 
på Palaestra. Ulla Rodhe kommer. 
RÖDA KAPELLET. Sö 25.3 kl 18.45 
Kapellsalen genrep av Han som blev 
över med Anders granström. Viktigt! Ti 
27 & to 29.3 avfärd 17 från Ciamens
torget för spel i Limhamn ca 17.30. För 
repertoar se nr 1 O. 
VPK IF. Lö 24.3 kl 15-17 träning på 
Lerbäc~sskolan. 
VPKs ARSKONFERENS. Lö 24.3 kl 
9.13 avresa från Lund C. 

Kompol bereder fullmäktige. 

!VECKOBLADET 

Detta nummer gjordes av Finn 
Hagberg, Sten Henriksson, Gunnar 
Sandin och Lars Svensson. 

Kontaktredaktör för nästa nummer 
Gunnar Sandin, tel135899. 
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