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Nya VB: 
lite mjukare, 
lite rundare 
Det är stimulerande med kon
kurrens! På Kulturnatten kom
mer det nya månadsmagasinet 
Lundall v att presenteras. Det har 
föranlett oss på Vecko-bladet att 
sprida detta nummer i massup p
laga och presentera ett förmån
ligt extraerbjudande: VB i brev
lådan till årets slut för 25 kr. 
Samtidigt förnyar vi oss på flera 
sätt. Mest påtagligt är kanske att 
vi byter bokstavsform från Times 
till New Century Schoolbook. 
Skillnaden är kanske inte så så 
stor men det nya typsnittet är lite 
mjukare och rundare. 

Lundall v har i förhandsrekla
men framställt sej som den första 
nya lundatidningen i modern tid. 
Tja, VB har speglat lundalivet i 
femton år nu och utkommer allt
så varje vecka. Kanske spelar vi 
inte riktigt i samma division: VB 
görs av ideellt arbetande amatö
rer. Det blir gärna så med små 
tidningar i små städer, man får 
spela flera roller samtidigt. Det 
är inte märkvärdigare än att en 
av Lundall vs annonsackvisitörer 
samtidigt är anställd i en pre
sumtiv annonsörs butik. (Det kan 
resa affärsetiska frågor men pro
blemet är deras och inte vårt.) 

Fyra små sidor verkar kanske 
heller inte så mycket. Men de 
innehåller rätt mycket av om
växlande läsning, tycker både vi 
och oberoende iakttagare. I sin 
samling av politiska lundakåse
rier citerade sydsvenskans Jan 
Mårtensson Veckobladet fyra 
gånger oftare än Arbetet! 

VB är en tidning av lundabor 
för lundabor, för att använda tu
senårskommittlms ganska tvety
diga och defensiva paroll. Men vi 
inser att det finns en värld bort
om Kävlinge- och Höjeå och har 
inget emot att bli lästa i de trak
terna. Kanske fyller vi ett sär
skilt behov i dessa dagar när tid
ningsdöden härjar så hårt bland 
vänsterns organ. 

Såvälkommen till VB, du som 
är ny! Vi tror att detta nummer 
erbjuder en rätt typisk blandning 
av kultur, politik och trädgårds
tips. Skriv gärna själv, eller ring 
- adresser och telefomtummer 
finns på baksidan. 

VANDRINGSSEKTIONEN. 12 an
mälda till ROgen , fler får plats. 
Anmälan till Gunnar Sandin , tel 
135899. 

Arets 
kulturnatts
affisch är fin 
men vi sätter 
in 1988 års 
berömda, 
den som 
Ebbalytt
kens (fp) 
stoppade. 

Nu är det kulturnatt igen 

Den yttersta 

fräckheten 
Det är Kulturnatt igen, en bra 
anledning att reflektera över li
vet, konsten och politiken. Det 
brukar aldrig saknas hyllnings
tal till den fantastiska Kulturen. 
Men nog borde orden fastna i 
halsen på en del. Eller vad sägs: 

Var och en som varit ung vet 
vilken roll musiken har i unga 
människors liv. Det finns också 
en hel industri som lever på att 
suga upp motsvarande köpstyr
ka. Men att lyssna på och spela 
musik är också en väg till gemen
skap och uttryck. De behoven är 
inte intressanta fOr de kommer
siella krafterna och deras påskyn
dare. Kulturmejeristerna fick 
slåss i ohyggligt många år mot de 
borgerliga partierna i Lund för 
att få en lokal. (Och som yttersta 
fräckhet: nu används Mejeriet 
l!Omju fick fixas genom en privat 
donation som alibi: Titta så gene
rösa vi har varit, nu kan vi bygga 
kontor i Elverket och yuppie-

lägenheter i Bryggeriet, ung
domarna har ju fått sitt!) 

Vi kan ta ett annat exempel: 
Kommunala Musikskolan. När 
den en gång startade var den ett 
mönster. Nu är lokalerna ner
gångna och viljan till förnyelse 
måttlig. Det är en bråkdel åv 
Lunds skolungdomar som får gå 
där. Förr fick barnen låna instru-
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ment och känna sig fOr: nu ska 
föräldrarna hosta upp ett antal 
tusenlappar eller betala ett par 
hundra i månaden i hyra och till 
det kommer varje termin en skol
avgift. En enkel undersökning av 
vems barn som går i Kommunala 
Musikskolan skulle kunna visa 

Forts på sidan 2 

52 x Lund 
Oavsett vad man har för 
politisk uppfattning kan man 
med god behållning ta del av 
Karl Wittings versifierade 
ögonblicksbilder från Lund 
med närmaste omnejd i 
vänsterpartiets Veckoblad. 
Det som för en del anses vara 
för mycket åt vänster, kan ju 
förbigås av den som lutar åt 
andra hållet. 

I samband med den lunden
siska kulturnatten har Witt
ing samlat femtiotvå fredags
verser till ett mycket läsvärt 
häfte. Tidigare har han ut
givit en aforsmsamling, och 
ibland kan hans vers formu
leras med aforistisk skärpa, t 
ex i "Genom glaset": 

Om du skugg!!r med handen 
kan du se delar av Drottens ruin 

och hur det mellan stenarna 
växer gräs med rötter i medeltiden. 

Han dokumenterar gott sinne 
för humor, t ex i upptäckten i 
ett par rader om "Konsument
'!ityrning" vid ett besök på 
Ahlens: 

Så vaknar vi till insikt. 
Den här kundvagnen 
drar åt vänster! 

Eller "Bank i väggen": 

En aning av rikedomen 
uppmuntrar en kö på Bankgatan. 

-Det sipprar hundralappar 
genom en läcka i väggen! 

Bäst är Karl Witting enligt 
min mening i finstämda nat
urimpressioner. I "Vår i för
tid" heter det: 

Våren rusade genom stan 
och upp i en rapsblommas topp. 
Syrenen nådde redan förra veckan 
det Kritiska hörnet. 

Stan blundar och räknar till tusen 
och låter gatorna löpa i gamla 

stråk. 

"Efter alla regn" är av hög 
lyrisk kvalitet: 

Pilarna vid Höj e å 
ser förvånat upp 
mot en molnfri himmel. 
Länge ofrivilligt hukade 
pekar de nu försiktigt 
poå tecknen av brittsommar. 

Forts på sidan 2 



VB på 
kulturnatten 
Självfallet medverkar Veckobla
det i kulturnatten nu på lördag. 
Från sextiden till midnatt har vi 
ett stånd uppslaget på stortor
get. Där delar vi ut VB, tar emot 
synpunkter från läsekretsen, 
plockar in prenumerationer mm. 
Vi säljer också böcker ur VBs 
sparsamma men kvalitetsinrik
tade utgivning. Intressantast av 
dem är forstås Karl Wittings 
diktsamling"52 x Lund. Fredags
verser ur Veckobladet". Poeten 
själv är med och signerar sin bok 
de forsta timmarna. 

Men människan lever inte av 
ord allena. Därfor serverar vi 
rykandevarmoch mustigtimjan
soppa direkt ur grytan (tio kr for 
en mugg). Välkomna! 

I ståndet säljs också Tho
mas Schlyters uppmärksam
made jubileumsvykort över 
Lunds just i år inklädda 
paradbyggnader. Tre kronor 
for ett, tio för fem. 

52 x Lund 
F orts från sidan l 

Och slutligen ett par rader om 
mötet med en kärrhök vid 
Odarslöv: 

Mot himlen hänger fågeln 
som ett kommatecken 

utan vilket meningen 
vore ofullständig. 

Enbart de raderna kan sägas 
motivera hela häftets till
komst. 

Nils Palmborg 

VÄNSTD.P.AR.TI.E'J 
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Forts från sidan l 

Den yttersta fräckheten ... 

att det är akademikernas och 
borgerlighetens barn, det är de 
som har den tradition och det 
föräldrastöd som krävs under 
nuvarande forhållanden. I många 
kommuner får alla som vill gå, 
och där ges nya och ovana grup
per stöd. Men det har inte Lunds 
styrande politiker haft en tanke 
på. 

Det låter väl tjatigt det här 
med pengar, särskilt infor en 
Kulturnatt som ju i hög grad 
präglas av amatörers glädje och 
entusiasm. J ovisst, men i detta 
rika samhälle där pengarna flö
dar hålls kulturen på sparlåga, 
och de som jobbar med den och 
därmed inspirer oss enkla ama
törer, lever under orimliga eko
nomiska forhållanden. Kort sagt: 
gärna ett hyllningstal till Kultu
ren, men forst lite kronor och 
ören! 

Roland Andersson (u): 

Minns Erlander 
Under budgetberedningen har 
jag ofta tänkt på Tage Er
lander. I debatter om 50- och 
60-talens reformpolitik bruka
de han hänvisa till den ame
rikanska ekonomen J oh n 
Kenneth Gaibraith och tala 
om den offentliga nöden i det 
privata välståndet. De argu
menten börjar bli aktuella 
igen. 

Ta t ex den direktreklam vi 
egentligen inte vill ha men 
som ändå stoppas ner i våra 
brevlådor. Den kostar oss 5600 
milj kr årligen. På läromedel 
för grundskolan lägger vi ner 
1400 milj kr. 

Det handlar om val. Vem 
som valt att vi ska satsa fyra 
gånger så mycket på direkt
reklam som på skolböcker vet 

jag inte. Däremot vet jag att 
det är riksdag och social
demokratiska regeringar som 
möjliggjort det valet och 
andra liknande val. 

Det är en medveten politik. 
Mellan 1980 och 1988 har man 
tagit från kommunerna stats
bidrag och samtidigt lagt på 
nya uppgifter. Den samman
lagda effekten av detta mot
svarar 5 a 6 kr per skatte
krona . Det skapar utrymme 
för den privata tjänstesek
torns tillväxt, för aktiehan
del, Öresundsbro och andra 
satsningar. 

En stor del av budgetbered
ningen har handlat om Lunds 
ekonomiska problem. Kom
munen lånar pengar för att 
klara räntan på gamla lån . 
Lund riskerar att hamna i en 
skuldcirkeL Vad man än 
tycker om statsmakternas be
slut måste man ta hänsyn till 
dem när man gör budget för 
kommunen. 

För ca fem år sedan föreslog 
vänsterpartiet att kommunen 
skulla sälja Grand hotell. Det 
är gjort nu. De ca 35 milj kr 
som det inbringade används 
för att lösa gamla lån eller 
för att finansiera nödvändiga 
investeringar. I bägge fallen 
minskar kommunens ränte
kostnader. 

Kommunen har aktier i 
Syd-kraft för mellan 600 och 
700 milj kr. Om aktierna -
eller optioner på dem - säljs 
och pengarna används för att 
lösa in gamla lån kan ränte
kostnaderna minskas med 
60-70 milj kr årligen utan 
kommunens totala formögen
het minskar. Det skulle 
betyda mycket for ekonomin. 
Det har jag föreslagit men det 
får j ag inte gehör för i 
budgetbered-ningen. 

Kommunens fastighetsför
valtning kan effektiviseras. 
Alla kommunala verksam
heter kan betala marknads-

hyra för sina lokaler till 
kommunens fastighetsen het. 
Det här blir naturligtvis bara 
siffror på papperet. Men det 
tvingar olika kommunala 
förvaltningar att väga sitt 
lokalbehov mot andra viktiga 
behov. I slutändan kommer 
fastigheter och lokaler att 
frigöras. De kan säljas eller 
hyras ut. 

Hålla huvudet kallt 
Det här är ett socialdemo

kratiskt förslag som jag tror 
är nödvändigt för att klara 
ekonomin. Smärtfritt är det 
emellertid inte. Kommunen 
riskerar att sälj a fastigheter 
som kommer att behövas i 
framtiden. Det gäller att hålla 
huvudet kallt och inte ryckas 

med i någon allmän fastig
hetsrealisation. 

Det här handlar om att sätta 
pris och väga olika behov mot 
varandra. Om ökad affärs
mässighet om man så vill. 
Det är ett sätt. 

Det finns andra sätt också. 
Utvecklingen i kommundels
nämnd Norr har imponerat 
på mig. Jag tror att en indel
ning av Lund i kommundels
nämnder kommer att med
föra att kommunen kan 
använda resurserna bättre. 
Det handlar om att ta tillvara 

Från marxist till maeist 
I denna spalt är intet mänskligt 
oss främmande och eftersom 
databehandling är vår tids kul
turyttring hämtar vi dagens for
sta text ur det nyutkomna sep
tembernumret av tidskriften 
Macworld. Där intervjuas Kent 
Edquist, 34, cheffor datafåreta
get Apples forsäljning i Sovjet 
och vi kan bara inte motstå fre
stelsen att citera: 

Har du en personlig bakgrund 
som gör dig extra lämplig som 
forsäljare av Mae i Sovjet? Du 
kanske rentav är en vänsterman? 

- J ag hörde till vänstern, vpk 
faktiskt .. . 

-Då har du en viss insikt i det 
socialistiska systemet och kan
ske drar nytta av det i ditt arbe
tet? 

- J ag tänker inte ringa upp 
några gamla vänner och sälja 
Macar via dem - jag har inga 
sådana vänner forresten. Attjag 
engagerade mig över hu vu d taget 
politiskt en gång i tiden var för 
attjagville forändra världen. Det 
är också därfor jag jobbar på 
Apple. Och Ap p le är forresten ett 
effektivare sätt att forändra värl-

den än attjobba politiskt! Destora 
forändringar som sker idag sker 
hos individer i organisationer. 
Genom att göra individerna pro
duktivare så kan du snabbare 
förändra organisationerna. 

Ett tidsdokument så gott som 
något skulle man kunna säga. 

Databehandlingens 
politiska dimension 
Men vi sätts också på ett intres
sant spår: kanske har valet av 
dator och databel:wndlingsform 
en politisk dimension? En artikel 
i Industriell Datateknik styrker 
oss i detta antagande. Tidskrif
ten har undersökt vilka datorsy
stem riksdagspartierna har valt. 

Moderaterna, som gärna be
skriver sig själva som i takt med 
informationssamhället har valt 
W ang som genomgående system. 
Vi ska inte fälla några slutliga 
omdömen, men låt oss uttrycka 
det så, att det var inte så klokt. 
W an g är ett enmansforetag på 

deken med åldriga system och 
ständigt minskande markna~s
andelar. Sossarna är nästan hka 

illa ute, de satsar på minidatorer 
från Norsk Data, ett foretag som 
förvisso också fått sina törnar de 
senaste åren. 

Folkpartiet har naturligtvis 
smarta datapojkar. De kör med 

Digitals Vaxar, inte for att de 
älskar dem utan for att riksdag 
och departement redan har dem 
och då är man i gott utgångsläge. 

"Allt är forberett för maktöver 
tagandet, skrattar han (folkpar
tiets datorstrateg Bertil Ostberg). 
Det är bara väljamas stöd och ett 
gemensamt borgerligt regerings
alternativ som saknas." 

J a, ni kan redan se vartåt det 
lutar. Miljöpartiet och vänster
partiethar båda satsat påMacin
tosh, det kända progressiva och 
småskaliga alternativet, både på 
partikanslietoch bland riksdags
männen. Det tyder på gemen
samma grundvärderingar och 
goda möjligheter till framtida 
samarbete. Vi kommer att följa 
utvecklingen med stor uppmärk
samhet. 
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kreativiteten hos dem som 
använder kommunal service, 
hos personalen och hos de lo
kala politikerna . Förhållan
dena mellan dem är inte mot
sättningsfritt men utvecklan
de. Det här är långsiktiga 
åtgärder. Tills de gett effekt 
måste man vara mycket spar
sam, men nedskärningar i 
panik tror jag inte på. 

Det är endast s, mp och v 
som deltagit i budgetbered
ningen. Vi har haft konstruk
tiva diskussioner och sam
arbetat bra. Budgetberedning
en är fortfarande inte klar så 
jag kan inte vare sig avslöja 
några siffror eller kritisera s 
eller mp. 

Bra kompromiss 
Att VBs oro för att pengarna 

i miljöfonden skulle frysa 
inne har visat sig obefogad 
kan jag emellertid avslöja. 
De pengarna som inte går åt i 
år kommer att .fOras över till 
nästa år. Det blir en rejäl 
satsning på miljön . Jag är 
också nöjd med att vi gjort en 
bra kompromiss om daghems
utbyggnaden. 

!s borgerlighet (härovan en represen
får den) har valt att ställa sej utanfår 

kommunala budgetförhandlingar. 
z r gör däremot miljö partie~ . och 
terpartiet, trots deras kntt~ka 
unkter pii de socialdemokratiska 
iteringarna. Roland Andersson (v) och 
rs Ebbesson (mp) utvecklar sin syn pii 
n Lunds ekonomi. 

Anders Ebbesson (mp): 

Varken rött 
eller grönt 

Kon:wnunstyrelsens arbets
utskott har i ca en månad 
arbetat intensivt med budge
ten för Lunds kommun. De 
borgerliga partierna hoppade 
av och kvar blev miljöpartiet 
tillsammans med vänsterpar
tierna sap och v. Trots detta 
har det inte blivit någon röd
grön budget. Vi står för lån~t 
ifrån varandra. Budgeten bhr 
inte heller röd och definitivt 
tyvärr inte grön. Det som gäl
ler är att spara för att balan
sera budgeten. Det beror 
främst på att staten tar resur
ser från kommunen sam
tidigt som alltfler verksam
heter blir kommunala. Avfall, 
barnomsorg, äldreomsorg, bo
stadstillägg, arbetslöshet, ar
betsmiljö, sjukfrånvaro mm, 
allt får kommunen ta större 
ansvar för samtidigt som 
stadsbidragen minskar. Lös
ningen ska vara att rationa
lisera och skära bort verk
samheter. BY.dgeten blir i 
detta läge inte offensiv. 
Utrymme saknas för nya 
satsningar. Då får de viktiga 
miljöåtgärderna inte plats. 
Detta blir ett stort bekymmer, 
hur ska kommunerna kunna 
lösa miljöproblemen utan eko
nomiska resurser? 

Vi i miljöpartiet tror att 
grunden till obalansen ligger 
i tillväxten. Vi vill bromsa 
exploateringsverksamheten. 
Tyvärr delar inte socialdemo
kraterna och vänsterpartiet 
den uppfattningen utan tror 
liksom moderaterna att större 
är bättre både för kommun 
och människorna. Låt oss 
anta att vi bestämmer oss för 
att begränsa befolknings
ökningen till födelseöverskott 
och flyktingmottagning. Då 
skulle snart behovet av nya 
skolor, daghem, gator och 
vägar mm minska. Vi kunde 
föra över resurser till miljö
åtgärder för ren energi, ren 

trafik, minskade avfalls
mängder mm. Nu är budgeten 
mest en fråga om att admini
strera och betala tillväxten. 

Vi föreslår därför stopp för 
försäljning av industrimark i 
Lunds tätort, bantat bostads
försörjningsprogram och pru
tar på investeringar som är 
en följd av och en förutsätt
ning till tillväxten. Vi vill 
inte satsa pengar på en ny 
brandstation i Lund, vilket 
vänsterpartiet så tanklöst 
accepterar. Vi vill också dra 

ner på gator och vägar, byg
gande och underhåll. 

Bilismen måste minska. So
cialdemokraterna verkar på 
detta område helt omöjliga att 
ha att göra med, speciellt efter 
kongressbeslutet om Öre
sundsbron. 

Vi i miljöpartiet tror också 
att vi kan blir effektivare och 
att vi måste begränsa vissa 
verksamheter. Vi vill kraftigt 
reducera alla arvoden till po
litiker och föreslår besparing
ar i administrationen. De 
verksamheter vi prioriterar 
är social, omsorg, kultur och 
skola på bekostnad av vissa 
verksamheter inom fritids
sektorn, gatu- och parkförvalt
ning. 

Kommunen måste satsa på 
miljön. Vi vill ha bilfri in
nerstad och utbyggd kollektiv
trafik. Vi föreslår därför 
höjda parkeringsavgifter och 
oförändrad kollektivtrafik
taxa, tillsammans med vän
sterpartiet. Här får vi tyvärr 
inte stöd av varken social
demokraterna eller något an
nat parti. 

Vi kommer nu liksom öv
riga partier att skriva reser
vationer mot det socialdemo
kratiska· budgetförslaget. 
Våra förslag kommer att 
presenteras mer i detalj den 
26 september. 

Borgare hör! 
Ja, hör våra steg i den mörka n:ed vår ~idlösa Na~tvakts-
Kulturnatten. Vi är Midnatts- VIsa. Mana Sundqv~s~ har 
kören och Röda Kapellet som gjort musiken och dingerar 
till tusenåringens ära (med även, biträdd av körle~a~en 
ekonomiskt bistånd från ju- Gösta Petersen. Karl W1ttmg 
bileumskommitten, tack för (vars diktsamling presen~e.-
det!) uruppför verket Borgare ras samma kv~ll) ~~r ~knv1t 
hör. Vi stannar till vid tre texten. Tre forestallnmgar, 
hållplatser i Lunds historia med start kl 21, 22 och 23 på 
och drar däremellan fram Kraftstorg. 

Ny ide: 
Galleri 13 
Det är inte lätt att sprida 
kultur ute i kommundelarna, 
fastän sådana ambitioner 
förvisso finns i våra kultur
nämnder. Teatrar, biografer, 
musik- och konsthallar har 
som vi vet en tendens att 
samlas i stadskärnan. 

Ett undantag utgör dock 
biblioteken som ju finns lite 
varstans: boklån kan erhål
las även om man bor i Gen
arp, Dalby eller på Linero. 

. . . .. 

Bibliotekslokalerna borde 
därför egentligen kunna bli 
centra för mer utvidgad kultu
rell verksamhet, om kultur
politikerna så kräver och om 
medel anslås. 

Men visst går det ibland att 
koka soppa på en spik. Kom
mundelsbiblioteket på Norra 
Fäladen ger denna vecka ett 
exempel. l en vernissage
inbjudan presenterar de ideen 
om ett kommundelsgalleri i 
offentlig regi: 

"Vi på biblioteket har länge 
funderat på att skapa en fast 
utställningsplats för bild
konstnärer och då särskilt för 
dem som har anknytning till 
kommundeln. Nu har vi dri
vit in 13 spikar (därav gal
lerinamnet) i två tegelpelare 
kring utlåningsdisken och på 
prov hängt ut tavlor ur f d 
fäladsbons Andrzej Floskis 
Jätten Finn-svit. Den kom
mer att hänga kvar en tid, 
men redan i slutet av septem
ber får vi en kompletterande 
originalutställning placerad i 
garderobsmiljö av samme 
konstnär." 

Vernissagen 
Invigningen av Galleri 13 
ägde rum i torsdags då An
drzej visade sin bildsamling 
"Natteckningar", som till
kommit under nattliga tim
mardå själen känt sig som 
friast. 

I mitten av oktober ersätts 
den av en utställning av unge 
seriekons tnären Gabriel 
Wentz, en gång elev på Fä
ladsgården. Sedan är det möj
ligt att arkitekten Yngve 
Lundquist, som ritat Fälads
gården, kommer att hänga ut 
skisser från gårdens till
blivelse. 

Mjau 
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(Se ovan) 
NY ADRESS .............. .................•........................... 

Lundabor 
i Montevideo 
Tusen mil eller mer från 
Lund, i Uruguays hu· 
vudstad Montevideo, 
verkar ett antal f d 
lundabor för ett ökat 
kulturutbyte med vår 
stad. 
Under militärdiktaturen lev

de de i exil .i Lund. Efter 
diktaturens fall 1984 har de 
återvänt till Uruguay. 
Det var Montevideo som 

stadsgerillan Tupamaros 
agerade på 70-talet. 
I våras bildades en förening 

kallad Föreningen Monte 
video, både i Lund och i Mon
tevidOo. Från Lund vill man 
stödja kommunala projekt 
som rör sjukvård och barn
omsorg i den uruguanska 
huvudstaden. 
Uruguay är hårt tyngt av 

sina skulder till den rika 
världen. Regeringen, som är 
konservativ, tvingas fåra en 
stram ekonomisk politik, 
antingen den vill det eller ej. 
Det går framför allt ut över 
utbildning, barnomsorg och 
sjukvård. 
Slu=en växer i huvudsta

den. "Vanligt folk" tvingas 
välja mellan att betall en sti
gande hyra eller att köpa mat 

för att överleva. Det för dem 
till slummen, där bostäderna 
består av papper och plåt. På 
vintern kryper temperaturen 
ner mot nollstrecket och det 
händer att undernärda barn 
fryser ihjäl. 
Uruguay styrs av det konser

vativa Blanco-partiet i en 
bräcklig koalition mellan 
mitten och högern . Vänstern 
utgörs "Breda fronten" som 
vann kommunalvalet i 
huvudstaden, där hälften av 
Uruguays 3,5 milj invånare 
bor. 
Breda fronten omfattar socia

lister, ko=unister och obe
roende vänsterpartier men är 
inte socialistiskt i doktrinär 
mening. Det är svårt att eti
kettera partierna. Även 
Blanco-partiet har en radikal 
falang. 
Trots att regeringen är kon

servativ styrs huvudstaden 
Montevideo av vänstern. Det 
är sällsynt idag i Latiname
rika. Av större kommuner är 
det endast i Sao Paulo och 
Porto Alegre i Brasilien, i 
Le6n i Nicaragua och i Mon
tevideo som vänstern är i ma
joritet. 

Nyhetsred 

Ska BN få tycka 
om översiktsplanen? 
Den demokratiska handlägg
ningen av Lunds översikts
plan är ordentligt i gungning. 
Som en del minns, var det en 
s-minoritet i byggnadsnämn
den som strax efter midsom
mar beslöt ställa ut översikts
planen med bl a Hardeberga
staden inritad, om än i mind
re tappning. Resten avstod, 
men var i olika mån emot 
den utbyggnaden. 

I onsdags skulle plantexten 
upp till beslut i byggnads
nämnden. Men sedan ordför
anden Larry (s) insett att en 
majoritet skulle kunna kull-

RADIO SOLIDARITET. På måndag är 
det vänsterpartiets tur att sända kl 
17.30. Reportage och referat från 
kulturnatten. 99,1 MHz. 

kasta hela planen, ville han 
bara "informera" om texten, 
och inga yrkanden skulle få 
ställas. Slutet blev att ärendet 
"lyftes bort" från dagordning
en och kommer nu upp i 
oktober, när även spårvägsut
redningen är klar. Frågan 
blir väl om några yrkanden 
ska få ställas då, eller om 
minoritetsbeslutet inte ska få 
rubbas. Isåfall är det risk för 
att planen havererar först i 
fullmäktige nästa år. Ty i 
fullmäktige kan det bli svårt 
att avvisa en majoritets krav! 

Thomas Schlyter 

STYRELSEN OCH KOMPOL (v). Lö 
22.9 heldagsmöte på Kvarnby. 
Samling på partilokalen för sam
åkning kl9. Hemfärd 16.30. 
KOMPOL Möte må 24.9 kl 19. Be· 
redning av kommunstyrelse. 

Ka rin Bl om 

Uarda vägen D:B5 
22 3 71 Lund 

Bäste B Weiser! 
Du skriver i VB nr 25 om det tviv
elaktiga värdet av att komanens 
fortroendevalda och personal får 
åka på studieresor till fjärran mål, 
t ex ända till N ordtyskland. J ag 
håller faktiskt inte med dig. Inte 
bara för att hörde till dem som fick 
resa. 

Det är både en fackmässig och 
personal vårdande angelägenhet 
att med egna sinnen få uppleva 
sånt man sysslar med i jobbet eller 
politiken, i detta fall trafikproblem 
i medeltida stadskärnor. 
Därutöver är det nyttigt att lära 
känna varann under en resa, även 
om och kanske i synnerhet om 
man har olika politisk uppfattning. 
Gissa om det snackades mycket 
om Lunds stationsområde och 
översiktsplaneringen, medan det 
flacka landskapet susade förbi! 

Dessutom var det här en billig 
resa, ca 1800 kr per person ink! 
bwos, hotell och reducerat trakta
mente. Någon "bankett" i Bremens 
rådhuskällare som Gunnar Sandin 
skrev i VB nr 24 var det (tyvärr!) 
heller inte fråga om, utan ett en
kelt glas vin. 

Det är alltså mer angeläget att 
satsa pengarna på en sådan bred 
grupp istället för på en lyxig resa 
för ett fåtal. Men visst fanns det en 
del brister med resan. De tre 
viktigaste är: 

- att det regnade (men det kan 
ju inte arrangörerna rå f<ir), 

-att vi åkte buss istället for tåg, 
ty transporterna tog orimligt lång 
tid och det var rätt trångt och 
oflexibel t, 

-och att inte pressen var in
formerad i god tid så att man 
kunde få en pressbevakning i stil 
med malmöpolitikernas "spårvägs
resa" häromveckan. Här tror jag 
att stadsarkitektkontoret gjort sig 
skyldig.till en missbedömning: full 
öppenhet och goda relationer till 
tredje statsmakten är bästa 
grunden för en demokratisk 
planering av vår stad. Jag hade 
också hoppats att någon av de 
medresande tjänstemännen hade 
velat ge sin syn på B Bweisers 
attityd. Men det är väl inte för 
sent?! 

Thomas Schlyter 

Konstmuseet köper 
Lenin på östrea? 
Jan Torsten Ahlstrand avise
rar att museet söker billig 
Leninstaty till trädgården. 

BS 

POSTTIDNING 

Från 
täppan 
Jag har alltså en jordlott vid 
sidan av den koloni där sambon 
styr och ställer, men där även 
jag får vistas. Lotten ingår i ett 
område utmed järnvägen som 
förr odlades av järnvägsanställ
da. 

Numera verkar det som om SJ 
släppt kontrollen över området. 
De som av en eller annan an
ledning, ofta ålderskröplighet, 
lägger av brukar själva hitta 
efterträdare. I princip gäller allt
så regeln att jorden "ägs" av den 
som brukar den. 

Men systemet fungerar inte 
helt bra. Ibland upphör någon 
att odla utan att skaffa sig efter
trädare eller låter man allt ligga 
i träda utom enstaka bärbuskar, 
som någon gäng per år plundras 
på sina läckerheter. Ogräs växer 
då på tomten och koloni
grannarna tar till skumma meto
der för att hindra att kirskål och 
åkerbräken sprider sig till de 
egna rabatterna. (Tyvärr använ
der fortfarande en del kolonister 
gifter i t ex gängar, vilket visar 
att miljömedvetandet inte alltid 
befinner sig på en särskilt hög 
nivå.) 

Baltikum 
Mitt eget område kallar jag 
vitsigt för Finn-land. Banvallen 
i öster med sin rika vildflora blir 
då Sovjet. Norrut bortom järn
eksbuskarna ligger Murmansk. 
Det är uppodlat av två äldre 
herrar med mycket gröna fing
rar. Här ger jorden ätbara pro
dukter: potatis, lök, persilja, 
sallader osv. 

Söderut har vi Estland. Det 
bär fortfarande spår av syste
matisk odling, men tyvärr har 
ägaren skaffat sig sommarställe 
på Österlen och ogräset har 
börjat ta över. Finn 

HANNAS FLÄKT. Extralång rep sö 
23.9kl17.30. 
RÖDA KAPELLET. Lö 22 .9 kl 17.30 
behövs frivilliga till soppberednmg. 
2o.30 senast samling på Krafts torg 
för Borgare hör. Mörka kläder, om 
möjligt lykta och triangel. Efteråt 
improviserat spel på stan med 
antibrorepertoaren . Ingen rep sö 
23.9. 

~ECKOBLADET Il 
Detta nummer gjordes av bl a Finn 
Hagberg. Jonas Olofsson och 
Gunnar Sandin. 

Kontaktredaktör för nästa nummer 
Gunnar Sandin, tel 135899. 
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