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Fredag 31 augusti 

31 aug.- 6 sept 
VB:s kalendarium över kulturar
rangemang och andra offentliga 
tillställningar i Lund fortsätter på 
sista sidan. Interna möten åter
finns i mötesspalten på sista si
dan. Sänd manus till Veckobladet, 
Bredgatan 28, 222 21 Lund. 
BIO Södran tre, lö, sö, ons, to 
18.30 "Do the rightthing" USA-film 
om livet i ett Brooklynkvarter med 
etniska motsättningar. Mycket 
musik. Fre, lö, sö, ons, tor 21 .00 
"Den hemliga vännen" Marie-Loui
se Ekmans film om ett medelål
ders konstnärspar med Margareta 
Krook och Ernst Hu,go Järegårc! .. 
Sönd 14.00 MATINE "Barnens O 
Kay Pollaks film efter P .C. Jersilds 
roman. Fr 11 år. 
Mejeriet l ö 14.00 A VADA Band, fri 
entre. 
LillaTeatern Stort. 1 Bilj 125101. 
7, 8, 9/9 . "Triptyk" Kaktusteatern. 
Kulturen Lö, sö Laurentii mark
nad, Kulturens bidrag till Lunds 
1 000-årsjubileum. Marknad med 
medeltida produkter,mat och 
musik, kampsporter, armborstskyt
te, kägelspel, eldslukareoch gyck
lare . 

Vandring: 

Farväl till DDR 
Att en stat i Skä.nes relativa när
het försvinner tillhör inte v an
ligheterna. Den 3 oktober upp
hör emellertid DDR att existera. 
Därför ordnar VP Kamraternas 
vandringssektion en liten fot
vandring på Riigen lördag-sön
dag den 29-30.9, dvs tre dagar 
före dagen D. 

Avresa med tåg frän Lund kl 
6.34, ankomst till Sassnitz kl 
12. På färjan äter och furnerar vi 
till sjöpriser. Vi vandrar sen till 
några av de klassiska turist
målen på den norra kusten men 
uppsöker även någon bykrog för 
att kolla in upplösningsstäm
ningarna. Övernattning i tält. På 
söndag är vi tillbaka i Lund kl 
18 .33. Information från och 
anmälan till Gunnar Sandin, te! 
135899. 

Utgångspunkten var att de 
aktuella städerna hade många 
beröringspunkter med Lund när 
det gällde bl a bevarande, byg
gande och trafik. 

- Vilken var då den viktigaste 
lärdomen, frågar VB. 

- Att vi inte bör bygga fler 
parkeringshus i stadskärnan! 
Flera av de tyska städerna har 
ägnat sej åt sådant men nu 
börjar man inse att det inte är 
någon lösning. Liksom inte an
läggandet av stadsmotorvägar. 

51mC1ty_. 

Biltrafiken blir påträngande i 
alla fall och cityhandeln drabbas 
ändå av problem. 

Ja, den nordtyska cityhandeln 
har problem som verkar be
kanta. Externvaruhusen tar över 
kunder och det är svårt att 
komma åt dem med regleringar 
eftersom de etablerar sej i 
grannkommuner. Staffanstorp 
och Kävlinge har alltså sina 
motsvarigheter ute i världen. 
Fast på grund av skattesystemet 
har de tyska kmnmunerna ännu 

F orts på sid 3. 

Till partistyrelsen 
Några vänsterpartister i Malmö 
berättar att de i onsdags skick
ade ett kort med följande text till 
partistyrelsen: 

"Lägg inte ner Ny Dag! 
Genomför en informations

konferens så som kongressen 
beslutade. 

Starta en insamling för Ny 
Dags fortlevnad. Det nya vän
sterpartiet håller på att förnyas . 
Ge Ny Dag chansen att bli det 
nya partiets tidning . 

Appellmöte 
MOT BRON 
Nästa lördag blir det, som vi 
redan berättat här i VB, en stor 
demonstration mot bilbron över 
Öresund, inför socialdemokra
ternas avgörande partikongress. 
Inför demonstrationen blir det 
nu på lördag ett appellmöte mot 
bron, klockan 11 på Märrens
torget. På mötet framträder re
presentanter för flera av de par
tier i Lund som deltar i mot
ständer. För vänsterpartiets del 
talar riksdagsledamot Rolf L 
Nilson, och Röda (Gröna) Ka
pellet spelar. 

Limpors väg 
Gräset utanför Skogaholms 
klipps kort. 
Här härskar ingen annan, 
ingen småfågel 
letar smulor som blev över. 

Härifrån rullar hela limpor 
ner till rondellen 
för att slungas ut 
i ett komplicerat 
och effektivt distributionsnät. 

Karl Will in}? 



~KOMMENTAR 
Till en kollega 
Starka krafter i vänsterpartiet 
vill lägga ner Ny Dag. Inför 
sådant tal har vi tidigare skämt
samt sagt att Veckobladet gärna 
blir partiets enda veckotidning 
som därmed citeras i radions 
tidningskrönika mm. Men nu är 
det allvar, och då vill vi ha sagt 
att Ny Dag bör vara kvar. 

Partistyrelseledamoten Ann 
Schlyter räknar härintill upp ett 
antal skäl varför hon vill bevara 
tidningen. Vi instämmer i dem, 
men inte helt. Om Ny Dag 
räddas måste den nämligen för
ändras rejält. Annars kommer 
det nya kriser om ett halvt eller 
ett är, och så småningom tar 
ägarens tålamod slut. I denna 
nödvändiga förändring tror vi 
faktiskt att några erfarenheter 
frän lilla VB kan vara värda att 
beakta. 

Ann Schlyter talar om Ny 
Dags "professionella ton" som 
har gett den "gott renomme 
bland yrkesfolk". En annan sida 
av denna strävan till profes
sionalism är att det har varit 
tunnsått med texter frän icke
journalister i tidningens spalter, 
vare sej det gällt "vanliga" 
läsare eller medlemmar av vän
sterpartiets numera så omfatt-
ande funktionärskader. Vi tror 
att tidningen hade varit mer 
läsvärd med sådant material 
(tänk t ex på all kommunal
politik som kunde rapporteras 
och problematiseras!), tidning
en hade engagerat fler (en 
tidning som man skriver i 
arbetar man gärna för), och 
sådant material är dessutom bil
ligt. Professionalism kan skapa 
distans och kyla. Säga vad man 
vill om VB : amatörer är vi, i 
ordets alla bemärkelser. 

Det har berättats om stora 
satsningar i ny teknik som inte 
blivit utnyttjade. VB var tidigt 
ute med ny teknik, innan desk
top publishing blev ett svenskt 
ord. Direktinskrivning och skri
vare som även sköter den tekn
iska redigeringen är inte bara 
billigt, det skapar också helare 
tidningsmänniskor enligt Marx 
gamla recept. 

I sammanhanget har det talats 
om en "avancerad datorutrust
ning" för en halv miljon. Åter 
tycks professionalismen spöka: 
vi tror att en tidning som Ny 
Dag kan göras med burkar och 
program för en femtedel av den 
kostnaden. Större är inte text
mängd och sidantal. 

En tidning bör slutligen ha ett 
hjärta, upprätta en känslomäsig 
relation till läsarna. Detta är 
svärgripbart men alla vet nog 
vad vi menar. Det emotionella 
hjärtat kan vara sådant som den 
kommunistiska traditionen (som 

Naturskyddsföreningen angriper vp Lund 
Socialdemokraterna, centern 
och vänsterpartiet i Lund, som 
"säger sig vara miljövänliga", 
har sopat "utomordentligt 
tydliga remissvar" från bl a 
Naturvårdsföreningen och 
Friuftsfrämjandet under mattan 
genom sitt ställningstagande för 
översiktsplanen med dess 
(reviderade) utbyggnad av 
Hardebergaområdet. Det säger 
docent Nils Lewan, ny i Svensk 
Naturskyddsföreningens 
styrelse, i senaste numret av 
förbundstidningen Sveriges 
Natur. 

Lewan tar detta som ett kon
kret exempel i ett allmännare 
resonemang om att plan- och 
bygglagen liksom naturresurs
Jagen inte är de miljöinstrument 
som de borde ha varit. Som for
skare, bl a inom ramen för 
Miljöprojekt Västra Skäne, har 
han konstaterat hu r 
kommunerna i sina 
översiktsplaner "tafsar en 
smula" på utpekade riksintres
sen. Planerna förutsätter en 
ökad bilism vilket ju strider mot 
de uppsatta målen, men varje 

kommun anser tydligen att det Beträffande Hardebergastaden 
är aJ?-dra som s~a minska. . säger Lewan i en frän formu-

Nlls Lewan ar också besv1ken Jering att "genomförs byggnads-
pä länsstyrelsen som "borde ha planerna av de nämnda partierna 
kunnat uträtta åtskilligt" som ... kan man fråga sig vad natur-
övervakare - om den varit resurslagen skulle vara bra till". 
aktiv. Särskilt som Generelltomkommunername-
kommunalförbundet (SSK) nar han att "moral, intresse och 
redan aktivt "planerar för den förståelse för naturresurserna 
expansion man väntar p g a inte är tillräckligt utvecklade. 
bilbron". Och på staten v ars Kommunerna kan faktiskt bli· 
formulerade mål tycks vara riksintressenas svåraste fiende". 
alldeles för otydliga. 

Varning för natur(skyddsförening)ens hämnd. 

Ny Dag måste få kosta 
Vid vänsterpartiet (kommunis
ternas) kongress i våras valdes 
Ann Schlyter från Lund in i 
partistyrelsen som ordinarie 
ledamot. 
Fredagens extra partistyrelse

möte, som skall behandla frågan 
om partiets tidning Ny Dag, är 
hennes första. VB vill gärna låta 
läsarna ta del av en del av Anns 
argument för att låta partiet fort
sätta att stödja Ny Dag ekono
miskt. 

- Ny Dag är en tunn, men bra 
och professionellt gjord tidning 

i gamla Norrskensflamman) 
eller en ort (exempelvis Lund, 
den förunderliga staden) . 

Men de som upprättar och 
vidmakthåller relationen är 
människor av kött och blod. 
Sädant har inte varit lätt på 
senare års Ny Dag som varit en 
genomgängsstation för begåva
de journalister som nyligen gått 
ut frän någon högskola. Det har 
inte funnits någon Harry Hjörne 
eller Nordens Karlsson som 
talat direkt till läsarna. Här har 
VB varit och är lyckligt lottat 
med skribenter som Lucifer och 
Mjau hos vilka läsarna med ett 
leende känner igen sej, är efter 
är efter är. 

En utväg för Ny Dag kunde 
vara att satsa på Stockholm där 
mänga av läsarna finns och som 
redaktionen kunde klara av att 
fortlöpande täcka. Är sedan 
andra orter irriterade över hu
vudstadsfixeringen kan de ju 
skapa sina egna vänstertid
ningar. Som vi har gjort i Lund. 

med gott renomme bland yrkes
folk; den är vår viktigaste kon
takt till våra sympatisörer. 
-Ett parti måste ha en tidning 
för att kunna nä ut med sitt bud
skap och en tidning måste fä 
kosta. 
- På kongressen, för mindre än 
tre månader sedan, beslöts att 
Ny Dag skulle fä finnas kvar. 
När man tog beslutet så visste 
man att beslutet skulle kosta 
pengar, och man kan inte hävda 
att situationen har förändrats på 
ett avgörande sätt sedan kon
gressen. - Om vi går emot kon
gressens beslut och lägger ner 
Ny Dag, hur tolkas det d~? 
Håller partiet på att dö ut? Ar 
vänstern ute ur spelet? Eller tol
kar man det så att förnyarna i 
partiet gått på pumpen trots att 
det blev en namnändring? 
- Det finns politiska motsätt
ningar om tidningen, det är 
ingen hemlighet. Det har speku
lerats om att när man har lagt 
ner Ny Dag så har man ändå råd 
att ge ut den interna informa
tionstidningen VPK Information 
under namnet Nytt från 
Vänsterpartiet. Politiska mot
sättningar skulle alltså ligga 
bakom att man nu väljer att inte 
skjuta till mer pengar. 
- Ett annat alternativ som har 
förts fram i diskussionen är att 
lägga ner Ny Dag, för att istället 
satsa på en "bredare" tidning för 
en samlad vänster. Då begär 
man säkert en ekonomisk dum
het eftersom man tappar prenu
meranter, teknik och annonsin
täkter. 
- För de som är för förnyelse av 

partiet är Ny Dag framförallt en 
politisk resurs med sin duktiga 
och inarbetade redaktion. 
- Sedan kongressen har partiet 
förlorat en halv miljon i 
presstöd men ä andra sidan har 
man sparat en kvarts miljon 
genom bättre kontrakt. 
- Hanteringen av Ny Dag har 
varit skandalös, men vi måste se 
framåt. 
- Pengar till Ny Dag kan vi fä 
genom att inteckna vänsterpar
tiets fastigheter, men kopplat till 
en härd ekonomisk rationalise
ring av hela partiets verksamhet 
borde detta var en framkomlig 
väg. 

Hur debatten gick och hur 
beslutet blev kan ni fä reda på 
genom andra medier än VB. Vi 
äterkommer i nästa nummer 
med en intervju med Ann 
Schlyter. 



Lärdom från blöt studieresa: F orts från sid l. 
större intresse än de svenska av 
att dra ekonomiska verksam
heter till sitt territorium. 

- Man har anlagt gågator, of
tast mer omfattande system än i 
Lund, och det är populärt med 
överglasningar i Tyskland lik
som i Sverige. Men det räcker 
inte. Det skulle behövas starka 
satsningar på kollektivtrafiken 
men det såg vi inte så mycket 
av. Cyklar? Det cyklades inte 
särskilt mycket, utom i Bremen 
som i likhet med Lund har 
universitet och studenter. Det 
fanns inte så många cykelbanor 
och man fick inte cykla på gå
gatorna. Det senare är rätt spe
ciellt för Lund. 

Annat som är aktuellt i Lund 
är bussarna. I norra Bremen såg 
man på en ny bussterminal som 
verkade fin. Olika linjer delade 
på avgångsrutorna vilket spar 
mycket utrymme. Tågen har ju 
länge haft samma princip och 
med moderna, rörliga skyltar 
borde det inte vara något större 
problem för resenärerna. Men 
för Lunds del hävdar tyvärr 
länstrafiken i Malmöhus att 
varje linje måste ha sin ege:r~ 
plats i terminalen. 

Thomas har tidigare tagit upp 
frågan om stadens "möblering", 
dvs alla småting som finns på 
torg och gator: lyktor, pappers
korgar, bänkar osv. Det är vik
tigt att sådant får en bra ut
formning. Såg ni något att ta 
efter? 

- Inte omedelbart även om en 
del var välgjort. Mest aktuellt i 
Lund är nya hållplatskurer för 
bussarna. De blir gröna om 
stadsarkitekten får sin vilja 
fram. 

Pä de långa transportsträckor-

na med buss mellan de stude
rade städerna fanns det tillfälle 
till samtal. Med på resan var 
bl a SSKs kanslichef Philip Mo
ding, som tidigt har reagerat på 
de politiska förändringarna på 
kontinenten och påtalat deras 
konsekvenser för den svenska 
och skånska planeringen. Dit 
hör den nygamla inriktningen på 
hamnar som Sassnitz och Ro
stock, till förfång för Danmark 
och Travemiinde/Liibeck. Det 
bekräftades också att det all
männa tyska intresset är svalt 
när det gäller satsningar och 
investeringar norrut -järnvägen 
till Puttgarden, en eventuell bro 
över Fehmarn bält. Detta borde 
påverka beslutet om de fasta 
Oresundsförbindelserna. 

I våras deltog Thomas Schly
ter i en kommunal studieresa till 
Tyskland och Frankrike där man 
blev synnerligen väl omhänder
tagen, att döma av de matsedlar 
som han efteråt publicerade här i 
VB. V ar det likadant nu? 

- Nej . Men det var en upp
levelse att få delta i en bankett 
på den berömda rådshuskällaren 
i Bremen (från vilken Heimich 
Heine har skrivit en av världs
litteraturens finaste berusnings
skildringar, kulturreds anm). I 
ordförande Andows frånvaro var 
det min uppgift att hälla tack
alet. Bremen har sitt tusenårs
jubileum bakom sej, men jag 
förkla rade att med vår snabba 
åldrandetakt kommer vi snart att 
gå förbi. Det var lite besvärligt 
med artiklarna men alla hjälp
verb satt där de skulle, avslutar 
en tämligen nöjd Thomas Schly
ter. 

Gunnar Sandin 

Många nordtyska städer har liksom Lund en medeltida stadskärna 
att vårda. H är Bremen sådant det såg ut 1641. 

Vandringen Dresden- Prag 
Tredje rapporten 
Reserapporter blir lätt för långa, så ock denna. Låt oss därför inte 
fastna i detaljer nu när vi går in på slutspurten mot Prag. Våra 
vandrare hade alltså övernattat hos en böhmisk bondfamilj och där 
fått tidig frukost. Ett telefonsamtal varslade om orostider. 

Dagsvandringen sker i kuperad , 
skogig terräng med bitvis mycket 
vackra vyer, men vädret är inte det 
bästa. Vid ett tillfälle söker vi 
skydd på en by krog där små run
da, tjeckiska gubbar sitter och tit
tar på annonsporr från Sandviken 
medan de dricker skummande 
färskt öl. Vi väntar bara på att 
Svejk ska träda ingenom dörröpp
ningen. 

Nattkvarter blir det på ett cam
pingläger vid staden och koncen
trationslägretTherezienstadt. Det 
senare är förstås museum. Vi 
besöker lägret dagen därpå. Det är 
fruktansvärt att tänka sig att detta 
helvete ansågs ha en mild regim. 
Det är som att återvända tilllivet 
när vi forts ättervandringen utmed 
Elbe. Vi ser humlestörar, morot
sodlingar, majs. 

Mytologiskt 
Så småningom kommer vi till en 
456 m hög kulle som heter Rip. 
Det visade sig vara den plats dit 
tjeckernas mytologiske urfader 
anlände och varifrån han utpeka
dedetlandområdedärhansnoma
der skulle bosätta sig. Vi kunde 
ana Prag vid horisonten. (På od
lingarna nedanför tog jag några 
ärtor, somjag ska sätta i min täppa 
för att hedra tjeckernas urfader). 

Den natten sov vi i den lyxiga 

campingen Obora vid Moldau, 
som El be heter här. Vi äter mid
dag med turister, vilket inte är så 
vanligt för vår del. Efteråt tar vi 
med oss vitvinflaskor till stranden 
och sitter och ser på några svanar 
som låter sig väl smaka av flod
bottens delikatesser. Sedan sover 
vi gott. 

Prag 
Vi väcks av en brölande buspråm 
på Moldau. Vi hade denna dag 
tänkt åka båt till Prag med turlis
tan passade inte. I stället blev det 
tåg och så småningom spårvagn 
till en tältplats i stadsdelen Tro ja, 
men innan vi nått fram till cam
pingen la vi märke till en privat
villa, som erbjöd sin trädgård till 
tältplats. 

Vi knackade på och en äldre, 
tysktalande dam tog emot oss 
hjärtligt. 

Hon berättade att nya liberala 
regler gjort det möjligt för henne 
att utan byråkratiska hinder hyra 
ut åt främlingar. Hon kunde nu 
hålla priser som var lägre än de på 
campingen. Vi prisade förstås 
denna fria företagsamhet som 
gjorde det möjligt för oss att tälta 
centralt, bekvämt och till en billig 
penning. 
Avslutnästa vecka 

Finn 

BILARNA TRASSLAR TILL POLITIKEN 
Två politiska tvister med flera 
paralleller och av betydande 
principiellt intresse har uppstått 
samtidigt i Stockholm och 
Lund. 

I Stockholm gäller det bil
tullarna som föreslogs av den 
statliga storstadsutredningen. 
stockholmspartiet ställde ett 
införande som villkor för sitt 
stöd åt det socialdemokratiska 
styret i stadshuset. Men nu har 
regeringen fått kalla fötter inför 
hetsen från bilintressena. Det 

blir inga biltullar och det är 
tvivelaktigt om regeringen kan 
föreslå någon alternativ avgift 
som minskar biltrafiken, vilket 
var en av poängerna med stock
holmspartiets krav. Spricker 
därmed "koalitionen"? 

Även i Lund drogs miljö
partiet in i en trepartiöverens
kommelse efter förra valet. Ett 
av dess villkor var att 
bilvägarna Östra ringen och väg 
108 skulle slopas. Nu har s+ m 
i kommunstyrelsen röstat genom 

att översiktsplanen ska uppta de 
båda vägarna. Också här talas 
det nu om brott mot gjorda 
överenskommelser. 

Jesuitiskt skulle s kunna säga 
att överenskommelsen handlade 
om pengar till vägar och att ett 
par streck på en karta inte kostar 
något. Men symboler är som 
bekant viktiga i politiken. Det 
är illavarslande (för vänner av 
ett brett rödgrönt samarbete) att 
socialdemokraterna inte inser 
alternativt skiter i, en sak so~ 

är en hjärtefråga för både mp 
och vp. 

Händelserna i Stockholm och 
L_und visar också än en gång 
VIlken månghövdad hydra och 
mäktig politisk kraft bilismen 
är. Lunds socialdemokrater har 
all heder av sin intensiva kamp 
mot planerna på en bilbro över 
Öresund, men de har inte in
sett/vill inte inse hur saker och 
ting hänger samman. 

Gr 
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HAR DU FLYTT AT? Skicka in hela adressdelen till Veckobladet 
(Se ovan) . 
NY ADRESS .......... ................................................ . 

Fram för en 
realistisk 
trafikpolitik! 
Inför landsbygd och storstad går 
våra känslor isär. Det finns både 
glesbygds-ochstorstadsromantik. 
Attdiskutera landsbygdsbilismen 
med Gunnar Sandin utifrån våra 
känslor tror jag därför inte skulle 
vara särskilt fruktbart. Om tycke 
och smak skall man inte disputera, 
de gustibus nondisputandum, oss 
övervintrade latinare emellan. 

Men i Gunnars debattartikelmed 
den illavarslande rubriken '1nget 
dalt med landsbygden!" i VB 23/ 
90 finns också en intellektuell 
ansats som det kan vara lönt att ta 
tag i. "Måste vi inte acceptera att 
nya produktivkrafter skapar nya 
landskap och bebyggelsemön
ster?"frågarGunnarislutetav sin 
artikel. 

Svaret kan naturligtvis bara bli 
ett, särskilt om vi utgår från den 
marxistiska tanketraditionen. Frå
gan är bara vilkanya landskap och 
bebyggelsemönster som produk
tivkrafterna i dag skapar. 

Datorerna, de nya telefaxkom
munikationerna, bilarna, förskjut
ningen från tillverkningsindustri 
till tjänsteproduktion är några av 
de faktorer som gör detmöjligt för 
allt fler människor att bosätta sig 
på landet och till stor del sköta 
sina jobb i bostaden, samtidigt som 
d~ kan komple.ttera sin försörj
mng med potatts- och grönsaks
odling ,jakt, fiske och i vissa delar 
av landet t.o.m. hjortronplockning. 
Samtidigt kan en del av det gamla 
bofasta småfolket bo kvar på den 
ärvda lotten och skaffa sig nöd
vändiga kontanter genom någon 
form av lönearbete i närmaste tät
ort (t. ex. sjukstugan i Skene). Så 
ser dagens, och med all sannolik
het framför allt morgondagens 
verklighet ut i Sverige. Så verkar 
90-talets produktiv krafter. 

Den intressanta frågan är hur vi 
skall förhålla oss till denna nya 
verklighet. Naturligtvis kan vi 
förskansa oss mot det nya så som 
åldrande människor och partier 
alltid gjort. Vikanhöttamedfing
~et ochsäg a: så därtorftig t, indivi
dualistiskt och egoistiskt får man 
inte leva. Vem vet vad den där 
Karlsson i Lammhult egentligen 
har för sig? Han kanske rentav 

håller hemmafrumed ring och allt, 
sätter upp parabolantenn och 
dansar knätofs i bygdegården på 
lördagskvällen. 

Nej,intillstanmeddom! Lägg 
ner Vom~. och Rolfstorp (skona 
möjligen Oxabäck för tjejfotbol
lens skull)! Bosätt dom i flerfa
~iljshus, ge dom ett 8-5-jobb, se 
t1ll att dom åker kollektivt och 
överhuvudtaget uppför sig som 
demokratiskamedborgare. 

Det är en möjlig attityd. Men är 
den också demokratisk? Är den 
radikal? Är det inte en kärnpunkt 
i både demokratin och radikalis
men, att det är människornas egna 
drömmar och föreställningar om 
ett gott liv, inte politiska dogmer, 
som skall styra samhällsutveck
lingen? 

Och vad blir konsekvensen för 
socialismen och partiet, om vi inte 
kan visa ens ett minimum av flexi 
bilitet inför det nya som arbetar 
sig fram i tiden? Kan vi begära att 
folk ska känna sig övertygade om 
att vi för alltid lämnatstalinismen 
bakom oss? Får vi ens våra egna 
trogna glesbygdsväljare i t.ex. 
Norrlands inland med oss? 

Bilen är trots allt inte det meta
fysiskt~nda, som vi är sattahärpå 
JOrden ull att bekämpa. Låt oss se 
den som den är: ett vanligt fort
skaffningsmedel med många för
tjänster, särskilt i glesbygd, men 
också med problem(avgaser, 
trängsel, olyckor) som vi måste så 
långtmöjligt åtgärda. Låt oss tänka 
igenom vår trafikpolitik, så attden 
blir trovärdig också för helt vanli
ga människor, inte bara för en 
begränsad grupp miljöexstremi
ster. 

Lars-Arne Norborg 

Vänsterpartiets Skånedistrikt 
söker 

valombudsman 
för perioden l november 1990 
- l oktober 1991 (kan disku
teras). 

Huvudort är Malmö men mycket 
arbete är förlagt ute i distriktet 
och delvis på udda tider. Kun
skap om vänsterpartiets politik 
initiativförmåga mm förutsättes: 
God lön enligt avtal. 

Ansökan tilll Vänsterpartiet 
Skåne, Nobelvägen 54, 214 33 
Malmö, ska vara poststämplad 
senast söndag 16.9. För infor
mation kontakta ordf Rolf L 
Nilson, te! 046-126455 eller 08-
7864705. 

Karin Blom 
Uardavägen 0:85 
223 71 Lund 

Från ~ -~,\/._il 
täppan~ 
Att vara stadskolonist innebär att 
ha stora möjligheter till att snabbt 
ordna festligheter i naturens skö
te .l torsdags hade t ex sambon och 
j ag ett lite t improviserat kräftka
las i kolonilotten Fattiglyckan 22 
i S:t Måns på Väster. 

Dejusttinadeklodjurensmaka
de mums till en kall Chäteau Ber
nadon, i den lilla stugan med de 
spröjsade fönstren. De fingrar som 
öppnade skalen var nästan lika 
röda som kräftorna själva, ty nyss 
hade björnbärssnåren utmed det 
södra staketet skördats . 

Goda bär 
Björnbär är en välsignelse för 
människan. De taggigasnåren ger 
under en lång tidenrikligskörd av 
maskfria bär, och fastän taggarna 
bjuder ett visst motstånd är bären 
ändå ganska tillgängliga. 

Förutom de tama snåren vid 
tomten brukar jag ta bär från ett 
stort snår som växer ut över en av 
SJ:s ödelotter (ägaren till koloni
stugan på andra sidan blev lågor
nas rov i våras då hans hus av 
någon anledning antändes natte
tid). 

Vidett tillfälle ifrågasatte gran
nen, den f.d. ordföranden i koloni
föreningen, denna min vana. Får 
man ta bär som befinner sig utan
fören tomtgräns, idethärfalletpå 
ensorts allmänning? Vi bortsernu 
från att den döde inte har möjlig
het att hävda sin rätt. Problemet 
!<;an ocksåformuleras på detta sätt: 
Ar legal pallning möjlig? 

Vad säger lagen? 
Jag gick tilllagboken för att se vad 
den hade att säga. Tyvärr gav 
lagtexten inget rakt besked, men i 
Jordabalken står det i alla fall i 
kapitlet3 (Rättsförhållandenmel
lan grannar) att" Tränger rot eller 
gren in på fastighet från område 
intill denna och medför detta olä
genhet för fastighetens ägare, får 
denne taga bort roten eller gre
nen." 

Eventuellt kan man dra slutsat
sen, attman kan ta bort en hel gren 
så borde man också kunna plocka 
ner en frukt. Men glasklar är inte 
lagtexten. Det är märkligt efter
som pallningsproblematiken tor
de dyka upp då och då i polisiära 
sammanhang. Däremot är lagbo
ken synnerligen bestämd när det 
gäller "Huru svin må i ollonskog 
släppas", men det tar vi en annan 
gång. 

Finn 

POSTTIDNING 

Ingen Malmöteater 
I LUND 
Budgetsamtalen mellan partier
na (dvs de tre som återstår se
dan borgarna hoppat av) pågår 
som bäst. Först om ett par 
veckor blir det dags för VB att 
göra en samlad kommentar. En 
sak tycks dock redan stå klart. 
Musik & teaternämnden får ett 
något höjt anslag, men i det 
ryms alls inte någon ensemble 
från Malmö stadsteater. Som v i 
minns var det socialdemokra
terna från de båda städerna som 
kom med iden om ett sådant 
samarbetsprojekt, medan t ex 
nämndens ordförande Anne 
Rothlin (v) efterhand blev allt
mer kritisk. 

Vänsterpartiet 
i Lund 
stöder Ny Dag 
Just den sista sidan ska limmas 
berättar. Kajsa Theander, vän
sterpartiets ordförande i Lund 
att äve~ partiavdelningen hä; 
genom sm styrelse kräver att Ny 
Dag ska vara kvar enligt kon
gressens beslut. Detta har man 
meddelat partistyrelsen inför 
dess avgörande möte på fredag . 

HANNAS FLÄKT. Sö 2.9 rep på 
Palaeslra kl 17.30. Ons 5.9 öppet möte 
hq~ B1rg1tta kl 19.30. 
RODA KAPELLET. L ö 1.9 kl kl 10.45 
samling Mårtenstorget för spel på 
ant1broappellmöte kl 11. Repertoar se 
VB nr 22 (de högsta numren bl ir inte 
aktuella). Sö 2.9 kl 18.45 rep på Ka
pellsalen av "Borgare hör r 

KOMPOL möte måndag 3/9 kl 19.00. 
Förberedlsser inför KS-sammanträdet 
4/9. 

l VECKOBLADET 

Dena nummer gjordes av Lars Borg
ström och Gunnar Sandin. 

Kontaktredaktör för nästa nummer 
Gunnar Sandin. tel135899. 
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