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ANC-kamrat i Lund: 

Ännu är utgången långt 
ifrån given. Vi behöver 
allt ert stöd! 
"de Klerck är inte någon gud 
som kommit ner från himlen 
för att skapa fred i Sydafrika. 
Tro inte på tidningarnas bUd 
av ett våld mellan svarta och 
svarta - lnkatha samarbetar 
dlrket med de Klercks polis!" 
Seroza Adam hade kommit flyg
ande från Sydafrika för att tume
ra i Skandinavien och ge en mer 
rättvisande bild av utvecklingen 
i Sydafrika. På Mikaelssalen 1 
tisdags lyssnade vi till hennes 
berättelser om våldets fruktans
värda vardag. Seroza valde bland 
vittnesbörden: 

"Jag är pensionerad. Nu är jag 
änka också. Den dagen min man 
mördades hade polisenvarit runt 
i vår stadsdel, kastat tårgas och 
spritt förvirring. Efterhand blev 
det litet lugnare. Dl såg jag ge
nom köksfönstret stora polisbi
lar rulla in, fulla med lnkatha
folk. De hoppade av, och började 
jaga en man som sprang At vårt 
håll. Min man gick in och låste 
dörren. Snart bultade det på dör
ren. Han öppnade och sade att 
han inte var den de jagade. De 
brydde sig inte om det utan mör
dade honom dirket med sina 
assegajer ... " 

lnkatha-vlldet har vuxit fram i 
K waZulu, en av apartheids ban
tustans eller hemländer, berättar 
Seroza. Nu har det spritts in in 
andra delar av Sydafrika. Det är 
välorganiserat: med paramilitär 
organisation anfaller lnkatha
enheter ungkarlshotell eller kåk
städer. Polisen? När den tipsas 
om att en attack förbereds gör 
den ingenting. Ofta bereder den 
väg för attackenmed tårgas. Ä ven 
polisen mördar: I Crossroads sköt 
de nyligen ner över 50 personer i 
en gemensam aktion med lnkat
ha .. 

Det sydafrikanska kommunist
partiet uppmanar nu ANC och 
fackförbundet Cosato att bygga 

upp lokala anheter för självförs
var. Seroza tvekar inte om att 
kampen blir lång: 'lnkatha har 
tränats av den sydafrikanska 
militären, slagits tillsammans 
med Renamo i Mocambique och 
med Koevoet-enheterna i norra 
N ami bia. Det ör~ en oberoen
de tredje kraft, utan har direkta 
kopplingar till regimen i Preto
ria. 

För ANC är läget svårt. De 
beslöt i augusti ensidigt att tills 
vidare upphöra med den väpna
de kampen. Två dagar senare 
spreds lnkatha-vlldet över lan
det. Nu pågår förhandlingar om 
villkoren för att frige ett par tu
sen politiska fångar och släppa in 
de 20 000 AN C-medlemmar som 
ännu befinner sig utanför Syda
frika. Idag skulle de fångslas om 
de tar sig dit Regeringens krav i 
förhandlingarna är att ANC slut
ligtgerupp denväpnadekampen 
och upplöser sina militära enhe
ter. 

"Pressen mot regimen måste 
öka, både v år egen och den inter
nationella. Vi behöver allt stöd 
vikanflaver.Ännuvlgarviinte 
säga vart konflikten kommer att 
leda - utgången är långt ifrån 
given", avslutade Seroza Adam. 
Svart och VItt-kören sjöng star
ka sydafrikanska sånger till Se
rozas och vår glädje och Lunds 
Afrikagrupp och ISAK har fått 
ett starkt budskap att föra ut i 
samhället. 

Nu är det Staffanstorp 
som gäller 
Undrar hur mycket den normale 
tidningsläsaren fattar av alla ar
tiklar och notiser om sydväst
skånska spårvägsprojekt 

Annars händer det intressanta 
saker. Lund, dvs stadsbyggnads
direktör AndersTingvar ochhans 
handgångna politiker, har just 
varnat för att gräva ner två mil
jarder kronor i en tågtunnel un
der centrala Malmö. Dl skulle 
det nämligen inte bli några peng
ar över till spArv äg, befarar man. 

Oron och brådskan är betydande. 
Snart ska nämligen regeringens 
samordnare Sven Hulterström 
formulera sitt samlade investe
ringsförslag för regionens trafik. 

Men Tingvar agerar även på 
andra sätt Det improviseras nu 
en verklig snabbutredning om 
spårväg Lund-Staffanstorp
Malmö. Förstudien ska varaklar 
redan i december. 

Den omedelbara bakgrunden 
framgår klart av Tingvars skriv
ning: ''Såvitt är känt för de nu 
pågående s k Malmöhusförhand
lingarna huvudsakligen med 
Malmö kommun Länstrafiken 
och Landstinget. ~riga berörda 
primärkommuner har ej inbju
dits eller tillfrågats om eventuel-

la synpunkter. För att med efter
tryck kunna hävda de intressen 
som Lund och Slaffanstorp kan 
ha av ett spArvägssystem enligt 
ovan, är det nödvändigt att en 
förstudie genomförs skyndsamt. 

Arbetet bör inriktas på att förse 
Sven Hulterström med ett kon
kret projektförslag inklusive en 
modell för fmansiering och ge
nomförande." 

Detta kan man kalla en om
vändelse under galgen. Tingvars 
stora ide har ju varit en spArväg 
österut åt Dalby med eventuell 
förlängning till Veberöd. En 
hörnsteniprojektetharvaritHar
debergastaden som skulle garan
tera spArvägen tillräckligt resan
deunderlag. VB B s utredning från 
september handlade just om 
Dalby-Veberöd-linjen. Lunds 
interkommunala..fl.evanden har 
varit riktade norrut, mot Eslöv. 

Nu är det plötsligt Slaffanstorp 
som gäller, om Lund alls ska fl 
något med av de statliga pengar
na. Vifårsehurdetgår.Mankan 
barakonstatera attmycken tanke
och debattmödakring översiktsp
lanen har varit förgäves. Det är i 
sista hand yttre krafter och mak
ter som styr Lunds utbyggnad. 

Fäladsschack 

Såg du astern darra som en 
garnmalman 

vid Norra sjukhuset? 

V ar det tanken på 
vad som härnäst skulle offras? 

En kommundel drar norrut 
i Fäladsschack! 

Bonde på bonde offras 
genom stadens expansion. 

Karl Witting 
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Lund byggdes inte 
på en dag 
Nu är det tv å är sedan maktskiftet 
i Lund. V ad har hänt? - Inte 
mycket, säger några. -Jo, en hel 
del,kanmaninvända.Ochmyck
et mer kommer att hända. Det 
börjar bli fart på daghemsbyg
gandet Kön kommer att i stort 
sett försvimlanästa Ar. Trots visst. 
försämringar, t ex för barn som 
fAr syskon, har det aldrig förr 
satsats så mycket pA barnomsor
gen. 

Detsamma gäller miljön. Vi 
har fått tvånya vindkraftverk, ett 
avancerat program för källsorte
ring av sopor och beslut om en 
grön kil mellan Dal by och Lund. 
Dessutom finns 15 miljoner av
satt för miljöåtgärder i är och lika 
mycket nästa Ar. Hittills har det 
varit klent med ideer om hur 
pengama ska användas. Men det 
blir bättre när miljöorganisatio
ner och enskilda utanför den 
kommunala apparaten får vara 
med. 

Vad gäller innerstadstrafiken 
h~ ~et inte hänt så mycket som 
v1 vtll. Luften har visserligen 
blivit lite renare genom att en del 
dieselbussar har bytts ut mot lätt
diesel och biltrafikenhar försvun
nit från några gator. Men bilarna 
är kvar och bussarna har blivit 
fler. Busseländet kan dock inte 
lundspolitikernaklandras för. Det 
är Länstrafiken som hårdnackat 
envisas med att köra regionat
bussarna rakt genom stan. 

V Ar motopn om en bilfri inner
stad har antagits. Man utreder 
om hur den kan verkställas, och 
om s och mp vill så kommer 
biltrafiken så småningom att 
minska. 

Kommundelsnämnd Norr har 
fått bra ordning och grepp på 
verksamheten och det är ett lyck
at experiment 

Polhemskolan har äntligen fått 
sin tillbyggnad och bildskolan 
har permanentats. 

Både vad gäller daghemsut
byggnaden och innerstadstrafi
ken har det tagit lång tid irman 
något hänt som syns utåt. Det har 
tagit ungeflir tv å år att fl fram 
nödvändiga stadsplaner och be
slut Ofta har den kommunala 
organisation som borgarna byggt 
upp varit ineffektiv . Ibland har s, 
mp och v haft svårt att komma 
överens. 

Kommunens ekonomi är då
lig. Det gäller inte bara Lund 
utan alla kommuner. Det hänger 
samman med den omfördelninB 
av ekonomiska resurser som 
pågår i Sverige. Den offentliga 
seletom bantas till förmAn för t ex 
privat tjänstesektor, Öresunds
bro, fastighets- och aktiespeku
lation. Kommunerna har fått 
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Oppet hus med 
Herman Schmid 
I Vänsterpartiets nya verksam
het med Öppet Hus var turen 
förra torsdagenkommen till folk
högskolerektom och partistyrel
seledamoten Herman Schmid. 
Herman inledde över ämnet so
cialistiskmarknadsekonomi. Här 
följer ~tt mycket kortfattat och 
ytterst subjektivt referat. 

Herman påtalade bl a det är 
felaktigt att påstå att marknaden 
skall gälla eftersom det inte finns 
någon motsättning mellan mark
nad och planering. storföretagen 
planerar ju i dag marknaden och 
en planekono~ kan inte fungera 
utanm~knadstnslag. Emellertid 
har det 1 öst saknats en dialog 
med basen i planeringen och man 
kan påstå att svenska kommuner 
och organisationer varit bättre på 
att planera och ej så okänsliga 
som i öst 

Herman menade att marknaden 
består av två relationer med lika 
byte och olika byte. Det olika 
bytet gör att ackumulationen 
kommer igång. Dock förhåller 
sig de flesta förkapitalistiskt till 
marknaden. Planering kan inte 
~rsätta marknadens möjligheter 
ull spontana val. Den socialisti
ska marknadsekonomin måste 
utesluta kapitalets ackumula
tionsbehov. 

Frågan är hur ägandet ska se ut 
när inställning till statligt ägande 
så drairiskt ändrats. Självfallet 
måste v~ inrikta oss på producen
ternas direkta ägande liksom ur
sprungligen hos Marx, men den 
alltmer församhälleligade pro
duktionen gör att det uppstår pro
blem. Som en motkraft idag kan 
löntagarfondskapital spela en roll 
och SF i Danmark undrar varför 
vi inte griper oss an denna fråga 
ordentligt. Emellertid är det stör
sta kruxet vad gäller ekonomins 
demokratisering dess internatio
nalisering. Under nuvarande 
förhållandenärdet omöjligtmed 
en demokratisk kontroll av kapi
talbildningen. 

Mot slutet av sin inledning 
anförde Herman Bo Rothstein 
som menar att det fums en skill~ 
nad mellan investerings- och 
l~ekapital och om löntagarka
pt~alet anvii?ds som lAnekapital 
nuster man m te den demokratisk 
kontrollen över det 

minskade statsbidrag samtidigt 
som de fln nya uppgifter. 

Alla kommuner tvingas nu 
skära i sin verksamhet Det ilr 
bäst för lundaborna att partier 
med socialt ansvar ochkänsla för 
miljön håller i skaftet. Dl blir det 
också plats för nysatsningar och 
förbättringar. 

Styrelsen 

Det relativt välbesökta öppna 
huset avslutades med en diskus
sion krin~ bl a värderingar, pryl
kon;;umtlOn, EG och möjliga 
takttska ~ch strategiska vägar. 
G~ka länge uppehöll sig dis
kusstenenkring situationen inom 
Vänsterpartiet. 

Nästa Öppet Hus blir den 6 
december och då blir det profes
sor Anna Christensen som inle
der i Vänsterpartiets nyrenove
rade lokaler vars ytterfasad för
r~~ten .~·n: också genomgår en 
välbehov hg uppsnygging. 

StigN 

Nytt från 
gatunämnden 

Från gatu- och traf'tknärnndens 
sammanträde i onsdags finns 
några korta punkter att förtälja: 
-det blir inte tillåtet att cykla på 

Knut den stores gata. Detta pas
sademanpåattbeslutaomnunär 
den cyklande redaktören Mår
tensson är pA utlandsuppdrag i 
London. 
-und~ långlördagarna den 'lA/ 

11 samt den 1/12 plus skyltsön
dagen den 2/12 blir det nolltaxa 
på lokalbussarna i Lund. 
- felparkeringsavgiften för de 

grövsta .?rotten höjs till 500:-. 
Förmer normala" felparkering
ar kommer det att kosta 200:-. 

Und der heiBe Kamp! beginnr; 

Vänstern 
i landstinget 
Vi beklagar att vi förra veckan 
missade att informera om två v
initiativ i landstinget. Men vi 
försöker reparera skadan nu. 

Tänker land.stingsrdden höja 
lönerna? 
Dvs sinaegna löner, undrade Ulla 
Hansson i en interpellation. Det 
har ju gått en kampanj över lan
det där politiker har uppmanats 
att föregå med gott exempel och 
hålla igen. Ofta är det vänster
partister som tagit initiativ, och 
ofta har de varit framgångsrika. 

Menhur gArdet iM-länet? Det 
krävs ett aktivt beslut av de be
rörda politkema. Deras löner är 
nämligen automatiskt kopplade 
till basbeloppet och detta berörs 
som bekant inte av regeringens 
s k sparpaket Därför blir det in
tressant att se hur Lars W al berg 
(m) ochhans kolleger bland land
stingsråden kommer att göra. 

Lokalt högkostnadsskydd 
Högkostnadsskydd handlar om 
mekanismer för att människor 
med låg inkomst och i behov av 
täta sjukhusbesök inte ska drab
bas av oskäligt höga kostrlader. 
Det gäller inte bara behandling
skostnaderutan även proteser och 
andrahjälpmedel som nu blir pris
satta eller dyrare. Reskosmader
na kan också bli tlmga för den 
som inte bor i vårdställets närhet. 

Vänsterpartiethar aktualiserat 
frågan förr om ett lokalthögkost
nadsskydd, något som redan fums 
i vissa andra landsting. Svaret 
från majoriteten blev då dels att 
man förväntade sej rikstäckande 
regler, dels att möjlighet fanns 
till extra avdrag i deklarationen. 
Interpellanten Ulla Hansson 
konstaterar nu att båda dessa 
villkor har ändrats. Ett generellt 
skydd är inte att vänta i dessa 
spartider och med det nya skatte
systemetminskar avdragsmöjlig
hetema. 

Så behovet av ett lokalt hög
kostnadsskydd är uppenbart Vi 
får se hur det g Ar med den sociala 
jämlikhetssträvan på denna 
punkt 

Omstridd 
ombudsman 
Som VB förut meddelat har 
Mano1is Martyris frln Malmö 
utsett.<~ till valombudsman för 
vänsterpartiets skånedistrikt 
Valet har vlickt protester inom 
Kommunistisk Ungdom, dels för 
att man anser att en \Ulg kandidat 
har lsidosatts, dels för att Mane
lis ?tifi:ån stämningarna på sin 
ordmarte arbetsplats Kockums 
har ifrågasatt vissa drag i den 
svenska invandrarpolitiken. Dis
triktsledningen ilr dock överty
gad om att eventuella missför
stånd kan redas ut 



Om tysk och svensk korv 
Det är inte lätt attpolemisera mot 
en kåserande signatur, men Grr' s 
EG-romantik kräver faktiskt ett 
bemötande. SAF' s och Industri
förbundet har pumpat ut propa
ganda om ''Europa i vära hjär
tan" så effektivt att även annars 
omdömesgilla människor lägger 
av sin normala kritiska blick för 
politik och maktrelationer. 

Anslutningen till EG innebär 
att vi ansluter oss till ett stor
maktsblock (fyskland, Frankri
ke, snartkanske också Ryssland) 
som snart kommer att bedriva 
handelskrig och interventioner 
under namn av "fredsbevarande 
aktioner" i Östeuropa och i tredje 
världen. Det är naturligtvis var
ken neutralt eller alliansfritt. I 
värt eget land kommer vi inte 
själva att få bestämma över vär 
politik på områden som arbets
marknad, jämlikhet, miljölag
sttitning. Vi ger upp betydande 
delar av v är suveränitet. 
Blott barbariet var en gång fo

sterländskt, säger skalden. Och 
visst, Sverige är en uppkomling 
och bonddräng jämfört med de 
mera kultiverade invånarna i det 
europeiska huset Tysk korv och 
tysk kultur är bättre än vär. Jag 
hoppas att vi kan fortsätta att 
importera dessa i utbyte mot lite 
trävaror och allmänt vidga vära 
kontakter med Europa och resten 
världen. Jag är ingen vän av si
rapslimpa med falukorv och mitt 
förhållande till den mellansven
skanationalitteraturen är synner
ligen blandad, om vi nu skall 
vara personliga. 

Jag är övertygad om att om 
Sveriges befolkningfärvetafakta 
om vad enEG-anslutning inne
bär så kommer en majoritet att 
säga nej. Det inser även BO-pro
pagandisterna och därför försö
ker de låtsas som om att det 

Mama Finig machte grad 
Pfannenkuchen und Salat, 
Das bckannte Lcibgcric:h.t. 
Was so ~ehr zum Herzen spricht. 

handlar om att ta ställning till 
tysk korv, franska viner och ita
liensk litteratur. Det gör det inte. 

Det är utmärkt att Vänsterpar
tiet nu genom Gudrun Schyman 
har krävt folkomröstning i EG
frågan. Första striden kommer 
att stå om vi alls skall bli tillfrå
gade, och den skall vi väl vinna. 
Man kan tänka på att nästa är är 
det riksdagsval. Nu är det dags 
att tänka på nomineringarna. Kan 
inte VB intervjuaRolfNilson (v) 
om hur han ser på vikten av en 
folkomröstning. 

Sten Henriksson 

Snackamas hörna 
I lördags fick lundaborna sitt 
"Speakers Corner" som invigdes 
med tal och diktläsning. 
Det är snart fem är sedan som 

miljöpartiet i en motion till kom
munfullmöktige föreslog denna 
snackamas hörna. 

Fiona Björling från miljöpar
tiet sa i sitt invigningstal att här 
behövdes ej något polistillstånd 
för att man skall få torgföra sina 
åsikter. 

Efter sedvanlig bandklippning 
läste lundapoeten Niklas Törn
lund sin sikt om det 150-åriga 
torget. 

Första lundabon på gräsrotsni
vå var Ullian Söderqvist från 
Norra Fäladen som läste sin dikt 
''Miljöförstöring"som vi här åter
ger. 

Nu måste nägot göras 
om något skall bli gjort. 
VAr värld häller pA att förstöras 
av gifter gas och lort, flaskor, 
burkar, skrAp och annan skit 
kastas av slarviga hit och dit. 
Och vinden för dem sorgmodigt 

vidare. 
Lillian Södi!rqvist 

Ullian Söderqvist i talarstolen, som är formgiven av Janne Andren. 
Stenen är granit från Näs, pelaren är i granitfrån Vångamedan bordet 
är granit från Boalt. 

Göte Bergström 

Örestads återuppståndelse 
Andraharnoterat saken förr, men 
det är verkligen fascinerande att 
slå upp bokstaven O i den regio
nala telefonkatalogens företags
del. I Malmö finns det hela 43 
företag eller motsvarande som 
heter något på "Örestad". I lurr
dadelen är det 15 och flera av 
dem ligger ute i byarna, men vi 
kan i själva Lund ändå ståta med 
Örestads Snabbreklam och Öre
stads Solskydd. 

Detstora flertaletsådananamn 
är kvarlevor från det glada sexti
talet när det var verklig kraft i 
visionerna om en sammanhäng
ande stadsbygd på båda sidor om 
sundet. Sen gick luften ur dem 
s a s. Kanske har somliga före
tagsledareövervägt attbytanamn 
till något mindre anspråksfullt 

Det behöver de inte göra län
gre om man fär tro den konserva
tive danske trafikpolitikern Kaj 
Ikast som talade i Lund nu i tis
dags. Enligt honom är det hög tid 

att damma av Örestad som be
grepp, vision och verklighet. 

Världen som bakgrund 
Det var de stora linjerna som 
drogs upp inför de bitvis skepti
ska åhörarna. USAs huvudroll 
närmar sej slutet, Japan är värl
dens rikaste land och investerar i 
Polen, EuropalEG håller på att 
finna sin plats. Det moderna 
närings- och samhällslivet krä
ver kommunikationer ·och åter 
kommunikationer. Detta har för
visso sagts förr men sällan med 
sådan smittande entusiasm. 

Som politiker, bl a ordförande 
i folketingets trafikutskott, har 
Kaj lkast (enligt egen utsago) 
aktivt arbetat för att ge Danmark 
ett kommtmikationssystem som 
är i takt med tiden. Först och 
främst har det gällt flyget - han 
sitter inte för inte i styrelsen för 
SAS. Men Copenhagen Airport 
måste byggas ut ytterligare- inte 

minst med hotell, konferensmöj
ligheter och liknande - för att 
klara kortkurrensen med Ham
burg, Arlanda och framför allt 
dennya berlinskastorflygplatsen. 
Ikast är nämligen övertygad om 
att Berlin återfår ställningen som 
Tysklands huvudstad, för att 
fimgerasom bas förden nya tyska 
östoffensiven, och därmed blir 
en stark magnet för. hela norra 
Europa. 

Detta drabbar dock i första 
hand Hamburg och trakten där
omkring. Det är därför som 
hamburgkapitaleterbjuder sej att 
fmansiera broar över Fehmarn 
bält och Öresund. 

Tågen kommer 
Trots flygorienteringen är lkast 

ute efter att montera ner det 
danska inrikesflyget Han säger 
sej göra det bl a av samma skll 
som han vill ersätta färjorna med 
fasta förbindelser, nämligen av 

hänsyn till miljön. Flygplan 
smutsar ner och är sv åra att rena. 
Nej, inrikesskaman iförstahand 
köra bil, och han har en ljus tro på 
katalysatorernas förmåga. Han 
har byggt ut det danska motor
vägsnätet och det börjar närma 
sej sin fullbordan. Änitu saknas 
visserligen länken över Stora bält 
men den är på väg. 

Men eftersom Ikast tror att 
framtidens människor kommer 
att förflytta sej s! mycket mer än 
nu, lir han även optimist för järn
vägens del. Ni i Sverige har allt
för lite observerat det europeiska 

snabl$ågsnät som är under upp
byggnad, säger han. Nu måste vi 
se till att snabbtågen inte slutar i 
Hamburg. Jag stoppade den 
danska järnvägselektrifieringen 
i Odense, säger han självmedve
tet, för att pressa tyskarna till att 
elektrifiera sin sista sträcka upp 
till gränsen. Och det lyckades, 

Forts pd sid 4. 
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K varnbyskolan: 
skrivarverkstad och Vänsterns Väg 
Kvarbyskolan ordnar under no
vember arrangemang för allmän
heten vid sidan av den pågående 
folkhögskoleverksamheten. Hel
gen 17-18 november Aterkom
mer en populär kurs: skrivar
verkstaden med författaren Ka
~ Le~tz. Det brukar vara några 
mtenstva och mycket uppskatta
de dagar. Deltagama Aterkom
mer ofta. PA skrivarverkstaden 
tränar deltagarna sig i att skriva 
dikter och berättelser och att till
sammans utveckla språket. Nå
gra platser fmns kvar till kursen. 

Lördagen den 24 november 
ordnar För~~en K vambysko
lan ett semmarmm under rubri
ken Värtsterns väg. Det blir först 
ett samtal mellan riksdagsman 

Lars-Erik Lövden (s) och Kurt 
Sjöström från Värtsterpartiet; 
sedan blir det gruppdiskussio
ner. Seminariet kommer att ta 
upp frågor som: Vilken väg bör 
vi välja för att fl ett rättvisare 
Sverige? År arbetarrörelsen och 
marxismen i kris? Var tar vän
sterns vision vägen i dessa At
stramningstider? Etc. 

Seminariet varar mellan kl lO 
och 15. Lunch och kaffe ordnas 
för femtio kronor. Ring 040-49 
43 13 och anmäl dig till skrivar
verkstad och Värtstern Väg. 

K vambyskolan, som ärvärtstern 
foklhögskola i Malmö, finns i 
hörnet Kvarnbyvägen-O Kat
tarpsvägen i Kvamby by. 

Örestads 
återuppståndelsy 

F orts fr dn sid 3. 

pAstAr han, även om det formella 
beslutet inte är fattat ännu. 

Med hjälp av den fasta Stora
bältsförbirtdelsen, de nyamotor
vägamaochiC3-tågensomköri 
180 km kommer alla väsentliga 
punkter i Danmark att ligga högst 
tre och en halv timmes resa från 
Köpenhamn. Därmed har gjort 
det väsentliga för att kompense
ra huvudstadens perifera läge i 
Danmark. Men det räcker inte 
för.att bryta Köpenhanms stag
natten. 

Det är alltså här som Örestad 
kommer in i bilden. "Det fmns 
inget bättre namn att använda" 
sa Kaj lkast, tydligt medvete~ 
om dess omstridda karaktär. Och 
han talade vackra ord om de själ-

ländska och skånska näringsli
ven Sf)l1l kompletterar varandra 
och om den nödvändiga samver
kan mellan Köpenhamn, Malmö 
och Lund, inte minst när det gäl
ler kultur och utbildning. 

Mer av alltirig sA blir framti
den ljus, var alltså Kaj lkasts 
gnmdinställning. Hansåg detinte 
som något egentligt problem att 
skaffa framkapital till alla trafik
investeringarna. Ett större pro
blem var att övertyga kommu
nalpolitikerna i Köpenhamn om 
att ta de chanser som rikspoliti
kerna dukade fram för dem. 

Dessutom såg det allmänt 
mörkt ut de närmaste åren. Det 
blir säkert ett långt krig nere i 
Irak, trodde den gamle FN-offi
ceren, och världsekonominkom
mer att drabbas. Men sen! 

Gr 

Ka rin Blom 
Ua rda vi:igen D:BS 
22 3 71 Lund 

ABF 
slutar trycka 
ABF lägger ner sitt lilla tryckeri 
i källaren till Folkets hus. Skälet 
sägs vara usel lönsamhet, och det 
betvivlar vi inte med de inblickar 
som vi har haft i verksamheten. 

För ett antal år sen hade som 
bekant även värtsterpartiet ett 
lokalt tryckeri, Acupress. Det 
blev också en tung ekonomisk 
belastning och ftck avvecklas -
det är nu helt borta efter privati
sering och flyttrting till främman
de stad. Nu är det alltså det stora 
arbetarpartiets tur att skrota 
motsvarande del av sin apparat. 
N a turligtvis är dettaett svaghets
tecken. Den socialdemokratiska 
Rörelsen har länge stAtt svagt i 
Lund och läget har inte precis 
förbättrats genom åren. Denkom
munala regeringsställningen har 
inte inneburit något uppsving. I 
detta konstaterande ligger ingen 
skadeglädje från vår sida, bara 
ett visst vemod. 

För VB s del innebär det att vi 
Ater får byta tryckare. Datum är 
inte fastställt men nedläggrting
en kornmer inom mindre än ett 
halv år'från nu. Nog lär vi hitta ett 
annat tryckeri men beklagligt är 
det, för ABFacktryck har passat 
oss bra och skött sej utmärkt 
gentemot tidningen. 

Miljötips
skynda på! 
I tusenårsfrrandets slutfas frrarvr 
just nu MiljömAnad. Visste ni 
det? Nänä. 

I alla fall är det Miljölördag 
den 24 november och dA tar 
kommunen ett bra initiativ. Man 
ordnar nämligen en pristävling 
om bästa miljötips där man kan 
vinna ett "hemligt miljöpaket". 
Man vill ha förslag som l) är 
enkla att genomföra för den 
vanliga konsumenten, 2) ska 
innebära förändring av en vanlig 
rutin, 3) inte fAr vara kostsamma 
att realisera och 4) gärna är fyn
diga. 

Självatänkte vi föreslåenenkel 
manick, som varjefotgängarekan 
ha i ftckan, för att lufta felparke
rade bilar. Det tänker vi lämna in 
till KonsumentrAdgivningen 
senastden23.11 kll2, eller allra 
senaste på stadshallen under 
själva miljölördagen. Gör sam
malunda! 

POSTTIDNING 

Karin Månsson 
o gar ur 

Karin Månsson, journalist i Gäv le 
men med ett långt förflutet på Ny 
Dag, har lämnat vänsterpartiet. 

Att vi nämner saken i detta 
lokala organ beror naturligtvis 
plKarins förbindelsermed Lund. 
Det är längesen hon bodde här 
och bl a representerade partiet i 
fullmäktige, men hon har haft 
många kontakter med staden 
genom åren och bl a uppträtt som 
förstamajtalare. Tidigare i höst 
hörde hon av sej med (kritiska) 
synpunkter på Veckobladet. 

Hon ingår, tyvärr, i ett mön
ster. Liksom Ulf Nymark och 
Diego Rebeggiano i Skåne eller 
Gunnel Granlid och Peter Pet
tersson på riksplanet lär hon 
lämna partiet främst med anled
ning av beslutet att lägga ner Ny 
Dag, men allmänt misströstar 
utträdarna om värtsterpartiets 
förmåga till verklig f6rnyelse och 
omvandling till brett, modernt 
och odogmatiskt parti för vän
stern. 

Den processen underlättas 
naturligtvis inte av de nämndas 
och andras utträde men det inser 
de naturligtvis själva och det 
känns fel attpolemiseramot deras 
beslut. V ad man kan hoppas är 
att de fmner former för att fort
sätta. sitt politiska engagemang 
och mte absorberas av fåravel 
e~er nlgon annan märklig ego
trtpp. 

GU1WJTSandin 

VI F. Lö 17.11träningpåLerbäcks
skolan kl15-17. 
HANNAS FLÄKT. Sö 18.11 på 
Palaestra: kl16.30-17.30 träning 
av brasilianska rytmer, 17.30--
18.30 rep med Birgit. 
RÖDA KAPELLET. Sö 18.11 fort
satt träning av SJ-programmet i 
Kapellsalen kl 18.45. Ca 25 är 
anmAida liH spelningen den 1 .12. 
Inte illa, men fler är välkomna. 
Kulturstödsnämnden har gett oss 
5000 kr liH teater på Gramsci
festen den 22 januan, tack för det! 
DEI BLIR INGEN JUL- ELLER 
NY RSFEST men i stället en års
mötesfest lördag 2 februari. Skriv 
upp det! 

VECKOBLADET 
Detta nummer gjordes av Lars 
BorgstrOm och Gunnar Sandin . 

Kontaktredaktör fOr nästa nummer 
Gunnar Sandln. tel135899. 
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