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Fredag 23 november 

Tågenfrån Lund: 

Dyrare, trögare, fårre 
Nästa lördag återinvigs järnvägsstationen i Lund efter 
den stora ombyggnaden. En dryg månad senare, den 7 
januari, börjar SJs nya tidtabell att tillämpas. Tyvärr 
innebär den åtskilliga försämringar för den som vill ta 
tåget bort från Lund, eller återvända. 
Det är ju momsen på kollektiv
trafik (som bl a vänsterpartiet 
och miljöpartiet protesterade 
mot) som gör att SJ väntar sej 
färre resande och justerar 
tidtabellen. Det som möjligen 
har förbättrats är själva 
publikationen som bl a är tryckt 
på ett styvare papper. 

Färre röda avgångar 
Rejält dyrare blir det alltså att 
åka tåg. Den förhandsutgåva av 
tidtabellen som vi konsulterat 
innehåller visserligen ingen pris
lista men det har talats om 25 
procents höjning. Ni som vet att 
ni ska ut och åka i januari eller 
februari: köp biljett till det 
gamla priset före tidtabells
skiftet. 

Därtill blir de röda avgångarna 
färre. Antalet har redan redu
cerats men nu inskränks de en 
vanlig vardag till fem: två mot 
Göteborg och en vardera mot 
Stockholm, Alvesta och Kristi
anstad. Något fler på lördagar, 
ännu färre på söndagar. 

Lite tur har vi som bor i 
Skåne. Som ni kanske vet gäller 
momsen inte för utrikes resor. 
Ska man till Stockholm eller 
längre norrut lönar det sej att ta 
pågatåget (som tyvärr också blir 
dyrare) till Helsingborg och lösa 
en biljett från Helsingör (vilket t 
v måste göras på resebyrl eller i 
Sis specialbutik i Malmö). Ob
servera att man kan stiga på 
stockholmståget i Helsingborg. 
Operationen förenklas i juni när 
den nya stationen öppnas där. 

Färre tåg 
Tåg 36 till Stockholm som 
lämnar Lund kl 10.13 dras in. 
Direkttågen "Kust till kust" 
Malmö-Kalmar försvinner även 
så det blir till att byta i Alvesta. 
Och det är ju inte samma nöje 
sen träbron mellan perrongerna 
revs. 

I smyg försvinner person
trafiken på en skånsk jämvägss-

träcka. Det gäller de 15 km 
mellan Eslöv och Teckomatorp. 
Den är inte överväldigande hårt 
trafikerad ens nu eftersom det 
bara rör sej om ett sydgående 
tåg (nr 611) om fredagarna, men 
det går i fortsättningen raka 
vägen över Kävlinge, naturligt
vis utan att stanna där. Den 4 
januari blir sista chansen för 
finsmakarna att åka tåg förbi 
Marieholm och Trollenäs. 

Långsamt 
Mellan Göteborg och Stockholm 
avancerar snabbtågen men på 
södra stambanan tar de flesta 
tågen i fortsättningen något 
längre tid på sej. Tåg 2 (från 
Lund 6.37, än så länge 6.40, 
observera att många tåg får ett 
par minuter ändrad avgångstid) 
behöver nio minuter mer på sej, 
för att ta ett exempel. 

Mer anmärkningsvärt är för
hållandet med tåg 1282 till 
Karlskrona. Det ankommer dit 
fortfarande 9.20 men lämnar i 
fortsättningen Lund tio minuter 
tidigare, redan 6.03. Och detta 
trots att det i fortsättningen är ett 
direkttåg som eliminerar bytena 
i Hässleholm och Kristianstad. 
Man får verkligen hoppas att det 
i december blir ett positivt 
beslut om snabba IC3-tåg när 
länstrafikbolaget i Blekinge 
sammanträder. 

Gr 

Glädjande 
Ett nytt glädjande tecken på 
bilbranschens kris kan noteras. 
Det är Theanders i Lund som 
kur~ar. Tjugo anställda fAr sluta. 

Y1 fAr hoppas att de skaffar sej 
hederliga jobb nästa gång. 

Veckans bild 
Kapitalet har det motigt och 
den offentliga sektorn mdste 
strypas. Moder Sveas väninna 

tycks bara kunna erbjuda vatten 
i bägaren, en Iden tröst för den 
som ligger i ett vattenlull. 

Skärpning mot biltrafik 
Miljöfrågorna har fått mer . . 
tyngd än tidigare. Det senaste är romska trafiken på olika s.ä~ ge-
att miljö- och hälsoskydds- nom t ex ~upp ~ller att dmgera 
nämnden beordrar en annan om lastbilstrafiken. Sen ska 
kommunal nämnd att bevisa att miljö- och hälsoskyddsnämnden 
viss verksamhet inte innebär o- besluta om åtgärder. 
lägenhet för miljön. Om gatu- och trafiknämnden 

Konkret handlar det om trilskas och inte vill minska tra-
Thulehemsvägen. En man som f~en kan en. stark Jt?-iljö- och 
bor där har skrivit till miljö- och hälsoskyddsnämnd tvmga kom-
hälsoskyddsnämnden och klagat munen att hålla trat:lkbullret ute 
på att det är för mycket buller g~nom att s~tta m tr~gla~-
på vägen. Förvaltningens fönster. Det blir en dyr histona. 
tjänsteman Bengt Hansson hade I synnerhet som det är många 
skrivit ett snorkigt förslag till bostäder i Lund som störs av 
svar. Han hävdade att det trafikbuller från vägar där 
minsann inte är så mycket trafik kommunen är väghållare. 
att det kan vara någon o-
lägenhet 

Så tyckte emellertid inte 
nämnden. Den vill i stället ut
nyttja den nya miljöskyddsla
gen, som ger miljö- och hälso
skyddsnämnden rätt att pröva 
vägar. Den nya lagen säger att 
det är väghållaren som ska be
visa att trafiken inte vållar nå
gon störning. Väghållare är i det 
här fallet kommunen. Nu ska 
alltså gatu- och trafiknämnden 
mäta trafikmängden på vägen. 

Kan bli dyrt 
Väghållaren ska också visa vad 
som händer när man försöker 

Hårfint 

Vinden piskar 
Polhemsskolans tegelv[ij~gar. 

Det nyss vackra hAret 
stripigt av regn. 

Lönlöst fäster flickan 
upp en ny frisyr. 

Få saker är sA tillfalliga 
som permanent. 

Karl Witting 



~KOMMENTAR 
Ska stadsbiblioteket 
privatiseras? 
Biblioteksnämnden har till sitt 
nästa sammanträde inkallat 
Conny Jakobsson, mannen bak
om det s k Åreprojektet där ett 
privat företag går in och tar över 
folkbiblioteket 

Det är nämndens socialdemo
kratiska ordförande Sigrid Com
bUchen som har tagit detta 
initiativ. sydsvenskans kultur
sida hade för någon tid sen en 
ironisk kommentar om hur 
sagde Jakobsson hade lycka~ 
locka en stor del av !ande~ 
bibliotekschefer och -politiker 
till ett möte på Arlanda. 
Tidningen undrade hur mycket 
böcker som hade kunnat köpas 
för alla dessa konferensavgifter, 
biljettpengar och traktamenten. 

Till deltagama på Arlanda 
hörde all~å Sigrid CombUchen 
och hon tog tydligen intryck _av 
budskapet såtillvida att hon bjöd 
hit Jakobsson. Han fAr inte bara 
en flygbiljett till Sturup (värd 
något tiotal nya romaner) utan 
också chansen att hålla en 
föredragning i en av landets 
ledande ''kulturkommuner". O
avsett utgången torde detta vara 
en fjäder i hatten på hans 
företag, som stärker dess aktier. 
och utsikter på andra häll 1 
landet. 

Högervågen har _get~ upphov 
till en mängd pnvatlsenngs
förslag inom skilda sektorer. 
Pressen från borgerliga politiker 
är stark, och det kan ibland vara 
klokt att slänga till kritikerna ett 
köttben i form av en liten efter
gift. Men efter vad vi ~ämtat 
har det inte förekomm1t någon 
sådan press från borg~a. i 
Lunds biblioteksnämnd. Irutla
tivet är helt CombUchens eget 

En föru~ättning för priva
tiseringen i Åre lär ha varit att 
det kommunala biblioteket där 
faktiskt var rejält vanskött och 
att det all~å fanns rationali
seringsvinster att göra. Men ett 
mycket bestämt intryck från 
många personer är att stads
biblioteket i Lund är välskött 
och vältrimmat. Det skulle vara 
märkligt om inte detta vore även 
nämndordförandens intryck och 
uppfattning. . . . 

För att en pnvat1senng ska 
vara meningsfull för kommunen 
måste det finnas (ekonomiska) 
vinster att göra. Och d~n Jn:ivate 
entreprenören är naturligtvlS ute 
efter profit. Hur och var skulle 
detta överskott kunna skapas? 

Det lär inte bli någon priva
tisering i Lund o~h saken _är 
därmed inte särskilt allvarhg. 
Men nog är det lite tråkigt att 
den fma författaren Sigrid Com
bUchen är såpass tafatt som 
politiker. 

Hallå Lund - vakna upp! 
Kalla kriget är slut 
Det kalla kriget är slut överallt, utom pi sina .h~ll i 
Vänsterpartiet i Lund. Där glr kampen mot stahmsm, 
trotskism och kommunism oförtrutet vidare. 
Åtrninsto~e kan det verka s~ nya roll. Om att värlSterpartister 

när man läser rap~rterna l nu börjar prenumerera pl den 
Veckobladet från partistyrelse- och skriva i den. Och det är all-
mötena. Senast handlade det om deles riktigt. Men det lir inget 
vänstersamarbete oc~ vänsteren- odiöst i det, och Lars Werner 
het Där fick man mtrycket att tog inte avstånd frm det Det ltr 
några (Engzell, O~ y och tmder- inte konstigare än att socialistisk 
tecknad) enbart v1lle samarbeta folkeparti _ som för något Ar 
med "sektvärlStern", medan t ex sedan lade ner sin veckotidning 
Lars Werner tog avstånd från en Socialistisk Weekend- nu med 
sådan linje. full kraft gAr in för att rädda 

Min bild av mötet är hel~ an- Land og Folk, DKPs dags-
norlunda. Det var stor erughet tidning som övergav stali-
om att vi skulle ~?~a så bred nismen 'ungefär samtidigt som 
samverkan som möJhgt, och det Norrskensflamman gjorde det. 
skrevs in i uttalandet att vAr --

samverkan skulle utgå från poli
tiska målsättningar snarare än 
från förutfattade meningar om 
vem man skulle vända sig till. 

Jag ville att vi skulle samar
beta med alla som vill stödja vår 
politik, och underströk, liksom 
Werner, att det är viktigt att n~ 
de breda rörelserna och orgaru
sationerna. Jag har färska erfa
renheter av att det är möjligt. I 
Uppsala, t ex, kom folk från 
hela vänstern till ett möte ordnat 
av värlSterpartiet Även den so
cialdemokratiska arbetarkom
munens ledning var där och del
tog på ett bra och kamratligt sätt 
i diskussionerna med folk från 
småpartierna, solidaritetsrörel
serna, vänsterpartiet, fackliga 
organisationer osv. 

Vore inte det något att försöka 
i Lund också? 

Norrskensflamman 
Det senaste referatet handlade 
också om NorrskensflammarlS 

Pelle Voigt, en av SFs tyngsta 
politiker, har gått in i LoFs 
ledning, och ledande SF
politiker (t ex L:rrs !vfeyer) utta
lar sitt stöd för tidningen. 

överspelad motsätt~ing 
1 ett tidigare referat skildrades 
beslutet att lägga ner Ny Dag 
som partivänsterns ?v~grepp på 
en tidning som bhv1t fö~ par
tikritisk. Hela framställnin~en 
var styrd av den gamla mo~ätt
ning som funni~. som Ny ~:?ag 
varit en del av, och som präg-

lade den gamla partistyrel~ sl 
starkt. Men den mo~ättnmg~ 
är överspelad. Den fmns inte 1 
den nya partistyrelsen ?Ch ~n 
har förlorat sitt grepp 1 partiet 
som helhet. Man kan diskutera 
den historia som fört fram till 
Ny Dags konkurs och för~ela 
ar15varet, men det ändrar mte 
slutresultatet. 

Det var all~å inte en hämnd
lysten partivänster som "slak
tade" Ny Dag. Jag var en av 
dem som röstade för ned
läggningen och jag betraktade 
mig som en av Ny Dags ganska 
n kvarvarande vinner. Jag 
medarbetade i tidningen dl och 
dl, och hade bara nlgon månad 
tidigare erbjudit mig att bli mera 
fast medarbetare. En annan som 
spelade en centrp.l roll för ~lu
tet var Gunnar Ågren, som mte 
heller kan ordnas in i VB-refe
rentens ideologiska motsätt
ningsmönster. 

Ny Dag - olycklig historia 
Nedläggningen av Ny Dag var 
en praktiskt nödvändig avslu_t
ning pl en lång och olyckh~ 
historia. Ny Dag har försökt bli 
självständig, utan att lyckas. 
Tidningen blev tv lirtom allt mer 
ekonomiskt beroende och allt 
mindre läsvärd. Den förlorade 
sina prenumeranters förtroende, 
utan att lyckas vinna nya läsare. 
Det är den bistra sanningen. 
Den kunde heller inte reorgani
seras utan att det skulle uppfat
tas som ett politiskt ingrepp. 
Alltså återstod bara nedlägg
ningen. 

Min konklusion refererades 
korrekt i VB: man kan inte 
längre ha en partitidning och tro 
att den skall bli uppfattad som 
fristående och självständig. Hur 
mycket redaktionen än an
stränger sig för att bevisa sina 
självständighe~ambitioner. En 
självständig vänstertidning mås
te vara reellt fristAende från alla 
partiorganisationer. Pl det sättet 
erbjuder Flamman i dag lovande 
möjligheter om den kan klara 
också sin ideologiska upp
görelse med det förflutna. 

Samma längtan 
Händelserna i Europa under det 
senaste Aret har haft en väldig 
betydelse för hela vänstern . 
Folk som inte ens talade med 
varandra för några Ar sedan 
upptäcker i dag att de har 
samma osäkerhet, samrna frågor 
och samma längtan efter 
socialistisk förnyelse. I Sverige, 
i Danmark, i Tyskland, i 
England har jag under det 
senaste halvåret mött samma 
mönster av ideologisk ompröv
ning och organisatorisk om
läggning. 

Det spelar inte så stor roll om 
man är vänstersocialdemokrat 
eller APK-are eller miljöaktivist 
eller vänsterpartist inför de per
spektiv som avtecknar sig ute i 
världen och på hemmaplan. 
Snart stAr vi ändå sida vid sida, 



tillsammans med Europavllns
tem, i en gemensam kamp mot 
Europakapitalets planer pl 
union och statsbildning. 

Och dl llr det inte precis ett 
nidkärt ideologiskt vakthlll
ningsarbete som llr det vikti
gaste. V ad som behövs lr vilja 
till omprövning, till kreativt 
nytänkande och till enhet och 
samling kring praktiska po
litiska förslag. Kom loss, 
kamrater i Lund! 

Herman Sclunid 

PS När jag kom till Vänster
partiet i Lund den 8 november 
var det bl a för att fl tillflille att 
diskutera mina uppfattningar 
med er. Dessvärre var det ingen 
av de högröstade kritikerna som 
deltog. Men det ges en ny 
möjlighet den 5 december dA 
jag skall besöka vänsterpartiet i 
Malmö för att diskutera 
programfrågor, vänsterenhet, 
tidningspolitik med mera. 

PPS Vänsterpartiet höll konfe
rens om vänstersamverkan 
under den gångna helgen. 
Lördagens interna överlägg
ningar visade att det råder stor 
inre enighet i partiet om hur 
samarbetet skall utvecklas. Men 
den utåtriktade delen av 
konferensen pA söndagen var 
nog närmast ägnad att ge näring 
åt Lundakritiken. Det blev som 
ett garnrnaldags vänstermöte där 
proffsen från de olika orga
nisationerna dunkade fram 
gamla välkända budskap. 

Någon grund för att avvisa 
den s k sektvänstern kunde jag 
dock inte upptäcka. Det var 
tvärtom påfallande att alla vän
sterpartierna har samma fel och 
brister och samma förtjänster. 
Hela vänstern och hela arbetar
rörelsen står inför kravet pA om
prövning och nytänkande, som 
det står i våra grundsatser. 

Om får 
l förra VB hoppades jag att be
svikna avhoppare från vänster
partiet skulle finna fruktbarare 
sysslor än fåravel. Givetvis syf
tade jag på Peter Pettersson, Ny 
Dags förre redaktör. 

Nu meddelas det att det inte är 
fråga om någon nyck eller 
tillfällig egotripp från PPs sida. 
I själva verket ska han ha haft 
får vid sidan av politiken i tio 
år. Det låter seriöst och jag får 
ta tillbaka. 

Det sägs också att PP dagligen 
körde tio mil fram och tillbaka 
för att ta hand om sina djur. Om 
han anser det förenligt med sitt 
ekologiska samvete förmäler 
inte historien. Men vi får kanske 
veta för Peter har lovat att skriva 
något till vänsterpartiets kvarva
rande veckotidning, och det ser 
vi verkligen fram emot. Upp
riktigt. 

GS 

Från Täppan 

Det känns ganska dystert att 
komma till täppan så här i slutet 
av november. Man tittar lite 
förstrött på växter som flyttats 
eller nyplanterats och undrar om 
de klarar sig i vinter. Hur kom
mer det att gå för hallon- och 
vinbärsbuskarna, den där stock
rosen och den lilla syrenplantan? 

Man kanske plockar några 
vilsna blad ur fågelbadet eller 
prövar smaken på ett kallt höst
äpple som hållit sig kvar pA en 
kvist. Måhända tänker man pA 
skönhetens förgänglighet när 
man ser på den sista rosens 
fallna kronblad. 

En annan ros, jag tänker på 
sambon, är dock ej försjunken i 
något meditativt tillstånd. Hon 
samlar in de sista frukterna från 
träden och bäddar in dem i filtar 
och tidningspapper för att de 
inte ska ta skada av kylan i 
lusthuset. Sambon har också 
orkat måla husets östsida faluröd 
efter att först ha klippt ner den 
stora kaprifolen. 

Nej, besöket i kolonin blir 
inte långvarigt för min del. 
Årstiden passar bättre för 
njutning av lösefrukter i lampans 
sken. Jag har från universitets
biblioteket beställt hem Anna 
Lindhagens bok Om koloni
trädgdrdar från 1905. 

Denna lilla skrift har betytt 
väldigt mycket för uppkornsten 
av koloniträdgårdar i Sverige 
vid sekelskiftet. På futtiga 57 
numrerade sidor hinner hon 
presentera glasklara argument 
för sin ide, ge en koncentrerad 
tillbakablick på kolonirörelsens 
uppkomst och spridning i andra 
länder, ge en massa detaljerade 
planerings- och kostnadsuppgif
ter från koloniområden som 
kommit till i Tyskland, Dan
mark och Sverige samt av-

slutningsvis även ge plats At 
några ritningar till lusthus. 

Öster I - Lunds första 
koloniomride 
Anna Lindhagen har också ny
hetsstoff i sin lilla skrift, som t 
ex att man i Lund just iordnings
tällt sitt första koloniområde. 
Hon skriver: "Denna omfattar 2 
tunnland med 60 lotter a 120 
kvm, som uthyres på högst 5 år 
till 10 kr. Anläggningskost
naderna äro beräknade blifva 
3.654 kr, hvaraf 900 kr till 450 
meter stängsel (af ekpålar och 
trådnät 1.30 m högt), 1.812 kr 
till 2.265 kvm gångar, 300 kr 
till häckplantor och läplan
teringar." 

Som synes hade Anna 
Lindhagen sinne för detaljer. 
Här var det inte frågan om 
femårsplaner, utopier och 
svammel i största allmänhet. 
N ej nu skulle samhället 
förvandlas till det bättre och det 
genast. Politikerna och 
arbetarna, för det var mest dem 
det gllllde, behövde hårda fakta. 

Fast det gillide förstås också 
att argumentera bra för sin sak 
och det gjorde Anna pA god 
svenska, som inte innehöll 
massa nymodiga låneord som är 
sA vanliga nuförtiden. Varför 
inte plocka fram några textfrag
ment ur historiens glömska för 
att vi ska fl en aning om pionjll
remas framtidstro. Här ett 
smakprov från inledningskapitlet 
i vilket hon samlat argument för 
bildandet av koloniträdgårdar: 

"Trädgårdarbetets för sinnets 
höjande inflytande är llfven en 
känd sak. En djupt anlagd och 
känslig natur får ute i trädgården 
känna den frid han förgllfves sö
ker bland stadens buller. En rå 
eller själfvisk natur kan förfmas 
och blifva hjälpsam under infly
tande af det som växer, och som 
är beroende af hans omvårdnad. 
För den hvilken värdshuset lir en 

' l 

stark lockelse kan den egna täp
pan blifva en ännu starkare. Vid 
arbetslöshet kan rnAhända 
arbetet i trädgården blifva en 
räddning från sysslolöshet 

För familjen blir täppan ett 
förenande band, där alla famil
jens medlernrnar mötas i gemen
samt arbete och hvila. Familje
fadern, trött på den trånga 
bostaden, kan här njuta 
friluftslif i skötet af sin familj 
och känna vArden om den lilla 
jordbiten fylla lifvet med ett all
deles särskilt intresse. Husmo
dem kan komma ut i det fria, 
taga alla barnen med sig och 
ändock hafva det litet bekvämt. 
Barnen får utbyta gatans och 
gårdarnas dammiga lekplats mot 
den för kropp och själ häl
sobringande vistelsen i trädgår
den. Och de fAr här sysselsätt
ning, hvilket särskildt under 
sommarferierna kan vara ganska 
nödvändigt, och de kurrna få 
känna glädjen af att llfven deras 
arbete kan bidraga till matförrå
dets ökande. 

Men äfven för kvirrnor och 
män, hvilka icke hafva familj, 
bör lite jord att sköta kunna 
blifva till trefnad och omväx
ling. Och de ungdomsklubbar, 
som nu bildas med särskildt 
syfte att motverka det fördärf
bringande gatulifvet i städerna, 
kunde under sommaren få lämp
lig tillflyktsort och syssel
sättning i en koloniträdgård." 

Det där sista om ungdomar 
och det fördärfbringande gatulif
vet känns väl igen från ung
domsproblemen i Lunds cent
rum. Tyvärr tycks de många ko
loniträdgårdarna i dagens Lund 
inte ha löst den knuten. Dagens 
ungdom kan nog tänka sig rykta 
hästar men knappast påta i jor
den. 

Fi~~n 

Lusthusritningar ur Anna 
Lindhagens skrift Om koloni
trädgdrdar, 1905. 
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Roland Andersson (v): 

POSTTIDNING 

kan på vAr möjlighet att bedriva ~ 
självständig generell välfärds- ·~· 
politik måste också studeras 
seriöst. Jag tror inte att det finns · 
några självklara svar på dessa 
och en massa andra viktiga 
frågor. Vi får nog använda f 
vänsterns gamla goda analys
förrnAga för att få fram svaren. . 
Vi behöver väga fördelar mot 
nackdelar. 

Inga miljöpengar 

EG-debatt utan hot! 
Svar till Sten H 
BO-debatten får lätt otrevliga 
övertoner. Det är inget svenskt 
fenomen utan man kan se 
samma sak i de övriga nordiska 
länderna. Gud nåde den danske 
vänsterman/kvinna som vågar 
öppna näbben och antyda att det 
skulle vara meningsfullt att ar
beta för demokratisering av EG. 
Genast är det någon från den s k 
folkebevegelsen mot EF, som 
kräver att fosterlandsförrädaren 
binds vid en skampåle och ställs 
ut till allmänhetens spott och 
spe lämpligen på Grå~dertorv 
i Köpenhamn. Det verkar tyvärr 
som om Sten Henriksson har 
sällat sig till dessa "Håll med 
mig annars slår jag ihjäl dig"
debattörer. 

Har man en liten gnutta själv
bevarelsedrift, ligger man lAgt 
och håller med i sådana debat
ter. Jag har för egen del en 
nästan patologisk brist pA själv
bevarelsedrift så jag skall tala 
om vad jag tycker om krav på 
svensk folkomröslning om EG. 

Jag tycker inte att det finns 
någon anledning för vänst~ar
tiet att nu kräva folkomröstning. 

Det som vänstern behöver i 
första hand är en genom
gripande analys av Europa
problematiken. Vi måste bl a 
fråga oss om det verkligen finns 
något effektivt .sätt att be!Döta 
det internationaliserade kap1talet 
med nationella åtgärder. Jag tror 
att vi är överens om att drastiska 
räntehöjningar inte är bra. Vi 
måste också fråga oss om det 
finns förutsättningar för ett 
samarbete som omfattar hela 
Europa och som inte har EG 
som bas. Det är ju uppenbart att 
alla f d östländer av egen fri 
vilja söker sig till EG. Fler~ .a~ 
de mest angelägna miljö
problemen kräver också, 
tvärtemot vad Sten antyder, 
överstatliga lösningar. Det
samma gäller freds- och säker
hetsfrågor. 

J ag tror också, att det är fel att 
betrakta EOs utveckling som 
ödesbestämd mot en aggressiv 
militär superstat med udden 
riktad mot tredje världens 
länder. Förenligheten med vår 
traditionella neutralitet, inver-

till sänkt soptaxa 

I vänsterpartiets studiematerial 
till grundsatserna, Socialism i 
vår tid, finns bra ansatser och 
den för mig avgörande frågan: 
Hur skall vi göra för att inte bli 
säkra förlorare? Jag tror för 
egen del att ett nej-alternativ 
högst kan fA 25 procent av 
rösterna i en folkomröstning om 

medlemskap. Det kan man 
kanske leva med, men viktigare 
är att om vi kräver folk
omröslning i dag sl betyder det 
också att vi säger nej till ett EG! 
som vi inte riktigt analyserat. Y1 
vet inte vad EG kommer att 
v ara 1993 dl man eventuellt 
börjar ta in nya medlemsländer. 
Det är alltså ingen brådska med 
markeringar för eller mot 
folkomröstning, lika lite som 
det är någon bddska med 
medlemsansökan. 

Det som behövs är en öppe~ 
och intensiv debatt, helst fn 
från hot, om det framtida 
Europa och i den återkommer 
jag gärna. 

Rolf L. Nilson 

-Nej, vänsterpartiet är inte 
berett att stödja förslaget om att 
använda pengar ur miljöfonden 
för att sänka renhållningstaxan 
och därmed dämpa hyreshöj
ningarna, säger vänsterpartiets 
Roland Andersson, f ö hyres
gästföreningens or~ö.rande .för 
inte så länge sen. V1 v1ll fakt!Skt 
höja taxan i stället. Renhåll
ningsverket behöver mer pengar 
för att kunna utveckla en miljö
vänlig tekrlik. 
- Och miljöfonden är avsedd 

för offensiva satsningar. Det 
börjar komma fram ideer om 
sådana nu. 

- Men självklart vill vänster
partiet hålla hyrorna nere, fort
sätter Roland Andersson. Det 
finns bättre metoder än att an
vända renhållningstaxan. För det 
första betyder den inte så 
mycket för hyresnivån, för det 
andra skulle billigare sophämt
ning gyrma även villaägarna och 
det tycker vi inte är särskilt 
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befogat. Nej, ta av LKFs, det 
kommunala bostadsbolagets 
vinst, slopa deras aktie: 
utdelning, tillåt deras ekonomi 
att bli en smula sämre. Det ger 
avsevärt större hjälp At 
hyresgästerna. . 

- Det är vänsterpartiets kom
munala huvudkrav för lägre 
hyror och vi hoppas förstås på 
stöd för det. Tyvärr verkar det 
som om miljöpartiet är pA. ":äg 
att ompröva sin förut pos1t1va 
hållning. 

Det hade varit intressant att 
kolla även de andra fullmäktige
partiernas inställning till 
förslaget från hyresgäst
föreningen Snödnvan på 
Klostergården, men v~ra 
redaktionella resurser räckte mte 
till denna gången. Och när även 
det "hyresgästvänliga" vän
sterpartiet säger nej tycks för
slaget ha små utsikter att få 
majoritet bland beslutsfattarna. 

FRÅN 
DET 
KOMMUNALA 
Kompolgruppen tra.ffas må 26. 11 
kl 19.15 på v-lokalen. Budget
trimning. 

MÖTE • 
MÖTE MOTE 

MÖTE MÖTE 

HANNAS FLAKT. Sö 25.11 rep 
på Palaestra: 16.30 gehörs
träning, 17.30 Birgit. 
RÖDA KAPELLET. Sö 25.11 kl 
18.45 på Kapellsalen, genrep 
inför tågspel 1.12. Nr 100, 108, 
134, 136, 157, 176, 179, 180, 
223, 225, 229. 
VIF. Lö 24.11 träning på Ler
bäcksskolan kl 15-17. 

~ECKOBLADET Il 
Detta nummer gjordes av Finn 
Hagberg, Sara. Jämefors, Gunnar 
Sandin Och Kajsa Theander. 

Kontaktredaktör för nästa 
nummer Gunnar Sandin, tel 
135899. 
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