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Exemplet Karhögstorg visar 

P-platser hjälper inte 
Man frågar sig vilken tanke 
som fanns bakom det informa
tionsmöte som stadsarkitekt
kontoret och byggnadsnämn
den inbjöd till på KlostergAr
den den 13 februari . 

Jag ställer frAgan därför att 
det på mötet endast talades om 
Crafoord Holdings, Solidars 
oc~ Icas önskemAI kring pla
nermgen av ett nytt köpcen
trum. Vad vi klostergårdsbor 
önskade var en bisak, fickman 
intryck av. Det är ju vi som är 
kundernafördessa affärer, men 
här gällde ej att kunden alltid 
har rätt 

Fråganäromintemötethade 
kommit till därför att man var 
"nödd och tvungen", som bi
skop Brask sade på sin tid. 

Någon tanke på att vi som 
bor här skall få behAlla den 
goda service som vi har i dag, 
bestående av bageri, pizzeria, 
fotvård, post, bank och herr/ 
damfrisör fanns det ej planer 
för, framkom det 

När det gällde avstängning
en av Ostanväg motiverades 

= 

detta av att det skulle bli min
dre biltrafik på Klostergården. 
Men i nästa andetag vill man 
suga till sig bilkunder till ett 
nytt köpcentrum. Hur går det 
ihop? 

Att sedan flertalet fAr längre 
gAngavstAnd till det nya cen
trumet på området togs ingen 
hänsyn till. 

Sven Tuvesson från Solidar 
anklagade oss på KlostergAr
den för att inte vara nog köp
trogna. Han tog som exempel 
Norra Fäladen där det handla
des för 50 miljoner. Detta till
bakavisades på mötet genom 
att Tuvesson upplystes om att 
vi på Klostergården handlade 
för 30 miljoner trots att vi 
endast är hälften av Norra 
Fäladens befolkning. Vi klo
stergårdsbor har alltså större 
trohet mot våra närbutiker. 

Att den tro på bilismen som 
förslaget andas .är en övertro 
har vi hos oss ett näraliggande 
exempel på. Jag tänker på 
Karhögstorg pA Järnåkra, där 
bilarna kunde parkera kloss 

intill Solidars affär med flera 
butiker. Trots detta hAll er hela 
centrumet i dag på att dö ut 

Andra frb:or som ställdes 
varhurdetblirnärVästraring
en (väg l 08) byggs ut i en snar 
framtid. Tankenärjuattbiltra
fiken skall minskas på statte
navägen i och med denna ut
byggnad. Detta innebär sämre 
kundunderlag när det gäller 
bilkunder än den prognos som 
det planerade nya köpcentru
met bygger på. 

Bygg gärna fler bostäder på 
KlostergArden som ger fler 
kunder At vAraaffäreroch övrig 
service på området, samt rusta 
upp det gamla köpcentrumet 
och sänk priserna ordentligt sA 
blomstrar affärsrörelserna på 
KlostergArden - Solrosstaden 
som professor Malmros döpte 
området till. 

Göte Bergström (v) 

<....~---~-<-'~---
Butiksfönstren gapar tomnt4 vid Karhögs torg, trots att de bilburna /amderna var privilegieri:Jde. 

Nytt möte i morgon 
Imorgonkl12hAilerkomrninen 
mot kriget i Mellersta östern 
ånyo appellmötepAMArtenstor
get, utanför Konsthallen. Det är 
LäkaremotkämvapenochiKFF 
som står för mötet. Ylva Linde
roth håller i mötet och talar för 
Läkarna mot kärnvapen gör dr 
Gunilla Nordström-Björverud. 
En representant för IKFF kom
mer också att tala. 

soare nästa söndag 
Kommitten meddelar också att 
nästa söndag, 3 mars hAlls en 
soare för fred i mellanösteffi i 
stadsbibliotekets hörsal med 
börjankl17.00. Urprograrnme,t 
kan nämnas tal av prof. J~ 
H järpe och sång av trubad~ 
Maria Lindström. l 

Pengarna finns ... 
men i fel fickor 
säger vänsterpartiets landstings
grupp i ett uttalande. Under 80-
talet skedde en stor omfördelning 
av rikedomar i landet. Den social
dernokratiskaregeringenhar, med 
stöd av de borgerliga, fört en nyli
beral ekonomisk politik, som bi
dragit till ökade klyftor i samhäl
let 

Vinnarna är banker, storbolag 
och spekulanter. De har råd att 
bygga affärs-kontors -och rena 
skrytbyggen. De gör rekordvin
ster och flyttar nu dessutom mil
jarder till utlandet. 

Förlorarna är kommuner och 
landsting, som inte längre har råd 
att ge tillfredsställande vård, 
omsorg och utbildning. 

En stadsvandring 
i framtidens Lund 
MAndag 25 febmari kl 19. Stads
hallen,sessiQ~.Inbjudna po
litiker:. Larry A.rSlJrYW och Christi
ne IÖflSson (Byggnadsnämnden), 
Lars Aström och Mats Helrnfrid 
(Gatu- och trafiknämnden) 



Till VBs redaktör 
Jag gillar ju Veckobladet och 
försöker därför så gott jag kan 
bidra med små artiklar då och 
då. När jag då ser mitt med 
möda producerade alster i tryck 
och då inte bara upptäcker små 
korrekturfel utan att hela 
meningar blir helt obegripli
ga, blir jag rätt beklämd. Ska
dan är ju skedd och jag tror 
inte att någon gitter läsa om 
artikeln i rättat skick. 

En sak undrar jag bara, var 
fick ni degladainvandrarkvin
norna ifrån som jag skulle ha 
mött vid Kirkebymodellen? 
''Kulturkvinnorna" hade jag 
skrivit och menade då alla de 
kvinnor som i sina tjänstereller 
som politiker bär upp ett stort 
kulturengagement både i den 
här staden och på andra håll i 
landet. 

Invandrarkvinnorna ska jag 
gärna Aterkomma till - jag 
brukar ju skriva en snutt om 
Internationella levinnodagen 
också- sAvida inte redaktören 
förekommer mej förstAs. 

KA 

Svar 
Vi beklagar uppriktigt det 
skedda som tyvärr inte är nå
gon engångsföreteelse. Vi 
beklagar också att sidan l för
ra veckan blev svårläst pga 
olycklig rubrikmontering. 

Det yttersta skälet är VBs 
underbemanning, särskilt vad 
gäller erfaret folk. På det pro
blemet ser vi tyvärr inte någon 
lösning för stunden. 

Krisjouren för 
kvinnor behövs! 

Gr 

Infår sitt Arsmöte den 12 mars 
redovisar Krisjouren får kvinnor i 
Lund sin verlcsarnhet förra året. 

Det är i första hand för fysisk 
eller psykisk misshandel som 
kvinnor söker jourens hjälp kon
staterasdet. Sarnmanlagt21 kvin
nor och 17 barn har under året 
funnit en fristad i jourens lägen
het. Under långa perioder har 
samtliga rum varit upptagna. 
Många av kvinnorna harplacerats 
i lägenhetengenom samarbetemed 
sociala jouren. 

Samtidigt konstaterar man att 
det inte fårekommit någon större 
utåtriktad verksamhet eftersom 
färre medlemmar än tidigare har 
deltagit aktivt i arbetet. 

Bland styrelseiedamöterna i 
kvinnojouren förra Aret märks 
Biddy Nilsson, Gunnel och Ulla 
Persson samt Ingrid Åkesson. 

Lundakrönika 
Det har varit fmt med snön nu 
några veckor. Det enda tråkiga, 
som jag ser det, är att många 
människor i Lund ett annat och 
ljummare år kommer att gå och 
kverulera över vädret och tjata 
om snöhöljda granar. Den 
förtryckande storsvenska kli
matideologi som så många 
skåningar har gjort till sin egen 
har tidigare behandlats i dessa 
spalter. Jag ska bara påpeka 
att den moderna kaosforskning
en har påvisat att vädersystemen 
är extremt känsliga för små 
förändringar. Med en redan sli
ten liknelse har det alltså ut
tryckts så att en fladdret hos 
fjärilsvinge på Hawaii i princip 
kan medföra att lågtrycken på 
Nordatlanten tar en bana norr 
resp. söder om Skandinavien. 
Här i Skåne lever vi i högsta 
grad på fjärilsvingens nåder. 
Nog är trevligt att allt inte är så 
förutsägbart. 

Osaltat är bäst 
Sen har det ju varit fantastiskt 
skönt att slippa saltningen! 
Gatorna hade snön kvar och 
bilarna var tvungna att köra 
sakta. Växter, djur och cyklar 
slapp att utsättas för den döds
bringande saltblandningen. 
Nästan enbart fördelar - trafik
olyckorna är kanske inte färre 
men bör ge mindre skador än 
om hastigheterna hållits uppe 
med hjälp av salt. Bussförarna 
tycker det är motbjudande att 
behöva ta hänsyn till väglaget, 
läste jag, men det är inget att 
bry sig om. Många av dem far 
fram i Lund på ett sätt som om 
de hade till uppgift att diskre
ditera kollektivtrafiken. 

Det är ett stort steg att man 
äntligen tycks ha fått någon 
sorts politisk styrning över 
gatukontoret. Min erfarenhet av 
kommunalpolitik i Lund är 
annars att politiker kan fara hårt 
fram med varandra, men stän
digt står under toffeln från tjän
stemännen. Den politiska 
nämndens klara nej till inköp av 
salt är beundransvärt och ett 
resultat (det viktigaste?) av den 
nya majoriteten. Om jag hade 
fått bestämma hade vänster
partiet i Lund gått ut med ett 
flygblad i halkan där det stod 
"Vi stoppade saltet". 

Ansvarsfullt 
Ja, snart är det val och då stun
dar sanningens minut. Jag var 
på Vänsterpartiet i Lunds års
möte och lyssnade på delar av 
den kommunalpolitiska debat
ten. Det var ingen måtta på hur 
framgångsrika vi hade varit i 
vår "resultatinriktade politik", i 
motsats då till miljöpartiets 
"plakatpolitik". Den ene resul
tatpolitikern efter den andre 
steg upp för att tala om vikten 

av realism, förnuft, sans och 
måtta i stället för ansvarslöst 
plakatviftande. Det var simpelt
hen ikke til at holde ud af. 

Precis så måste det ha låtit på 
den socialdemokratiska arbetar
kommunens möten i början av 
1980-talet när de beskrev då
varande vpks kommunalpolitik i 
Lund. Vad är det för fel på 
plakat? Det är utmärkt med 
goda administratörer, men rik
tiga politiker ska självfallet 
ägna sig åt plakatpolitik. Sådan 
syftar till att päefilblana 
tillspetsat och symboliskt sätt 
dra fram motsättningar i ljuset, 
att föra fram principiella 
hållningar och att allmänt 
försöka föra ut de politiska 
frågorna från samman
trädessalarna. Ligger sådant un
der vänsterpartiets värdighet 
numera? I så fall kan vi packa 
ihop. 

Alvar Alsterdal 
Alvar Alsterdal dog i förra 
veckan, 64 år gammal, och det 
var tråkigt att höra. Han var en 
uppskattad deltagare i det kul
turella och politiska livet i Lund 
under första halvan av 60-talet 
då jag fick en hel del av min 
politiska bildning. Han var 
journalist som jobbade frilans i 
fackförbundspress och A-press
tidningar, men under en ganska 
lång period var han också vika
rierande politisk_ redaktör på 

Arbetet, sedan Gösta Netzen 
tagit den grevliga banan och 
blivit landshövding. Under den
na period var ledarna i 
tidningen Arbetet självständiga 
och läsvärda, vilket förmod
ligen inte inträffat ,sedan Axel 
Danielssons tid. Mycket riktigt 
befanns Alsterdal vara otänkbar 
som chefredaktör - han kunde 
visserligen skriva, men var han 
inte för akademisk och 
opålitlig? In plockades Frans 
Nilsson som aldrig skrev en rad 
utan att han dubbelkollat med 
Partistyrelsen. Arbetets ledare 
blev därefter, och i årtionden 
har denna viktiga socialdemo
kratiska tidning varit upptagen 
av tekniska jippon i stället för 
att vara politiskt le'dande. Ja, 
ursäkta bitterheten. '· 

Nåväl, Alsterdal var en god 
skribent och en lysande konver
satör. Att tillbringa en kväll på 
krogen med honom var att få 
del av det europeiska bildnings
arvet, att få höra om Kafka och 
Karl Kraus och E E Kisch, att 
höra skvallret om vilken och 
hur mycket konjak Sandemase 
drack och vilka kafeer i Prag 
som var särskilt besöksvärda. 
Häromåret var jag i Dublin för 
första gången och hade råkat 
läsa en Alsterdalkrönika där
ifrån en vecka tidigare; det var 
bara att följa anvisningarna för 
att hitta Dublins bästa pub med 
folkmusik. 



Alsterdal var en välsedd 
mötesdeltagare på ställen som 
Socialdemokratiska student
klubben och Joumalistklubben, 
och sådana möten slutade ofel
bart med pyttipanna på krogen. 
Det blev ofta sent Men kanske 
är det ändA angelägnast att 
karakterisera Alvar Alsterdal 
som skribent. -Kanske som en 
mera politisk Jolo, sa en vän till 
mig, och det är ffitesä dumt: 
De breda, ofta udda kunska
perna fanns där och till det den 
oerhörda omsorgen om formen, 
valet av ord. Och liksom vad 
beträffar Jolo under hans senare 
Ar blev det för min del pro
blematiskt att läsa AlsterdaL 
Jag tyckte han blev reaktionär 
och självupptagen och hans stil 
förvreds till det privata och 
kryptiska. 

Alvar Alsterdal var djupt 
kunnig i socialismens (inkl real
socialismens) historia och 
kände till allt väsentligt om den 
europeiska arbetarrörelsen. Han 
skrev en bok om "den nya vän
stern" på 60-talet innan den 
fanns i Sverige; när den faktiskt 
nådde hit var han djupt av 
visande. Han blev sA småning
om svenskt pressråd, först i 
Bonn och sedan i London, för
modligen ytterst kompetent. Jag 
tillhörde i huvudsak hans be
undrare och har tagit intryck av 
honom, men på en punkt är jag 
osäker. I !B-affären dök hans 
namn upp i ett par olika sam
manhang. Var han !B-agent 
under 60-talet? Jag fick aldrig 
tillfälle att träffa honom igen 
och fråga. 

En angelägen tidning 
Om man går till Lunds stads
bibliotek och tittar i de alfa
betiskt ordnade tidskriftshyllor
na sA finner man numera ingen 
lucka mellan "Privata affärer" 
och "PRO-pensionären". Det 
betyder att numera saknas det 
kända organet "Proletären", en 
tidning som man ibland fick 
sitta i kö och vänta på. Jag frå
gade i informationsdiskenen, jo 
prenumerationen hade upphört, 
av oklara orsaker. Jag tror inte 
på någon konspiration mot 
yttrandefriheten, det är väl ont 
om pengar och sA gör väl tids
andan resten. Jag ska heller inte 
pAstA att tidningen är omistlig -
den var bättre för några Ar sen -
men det finns fortfarande fakta 
och åsikter som den är ensam 
om att publicera, och som är 
värde att ta del av även om man 
inte tillhör KFML(r)-s beund
rarskara. Till detta kommer att 
det finns anledning att tro att 
många drar sig för att pre
numera eftersom Säpo i 
enlighet med sina traditioner 
kan förväntas registrera 
prenumeranterna. DA är det väl 
särskilt viktigt att den finns 
tillgänglig i ett stadsbibliotek? 

Lucifer 

Greta Hofsten: 

Ett skamligt krig 
I lördags talade Greta Hofsten frin Kristna för socia
lism och RolfNitson frAn vänsterpartiet p A ett appell
möte pA MArtenstorget mot kriget i Mellanöstern. 
Eftersom varken Arbetet eDer sydsvenskan tycks ha 
haft plats för referat Aterger vi här talen oavkortade. 

"Det skamliga kriget vid Persiska 
viken är nu inne på sin femte vecka. 
- Varför. säger jag det skamliga 
kriget? Ar inte det rätta ordet tra
gisk det tragiska kriget, med sin 
tragiska eskalering och sina fruk
tansvärt tragiska misstag? 

Nej det rätta ordet är det skarn
liga kriget! Kallar vi ett krig tra
giskt, sA lAter vi förstA att det är 
ödesbestämt, fruktansvärt men 
oundvikligt, något som ingen ve
lat, men som vi tvingas acceptera 
och försvara, ja som Sverige bör 
stödjasom 'lojal FN-medlem' ,f6r 
att citera utrikesministern i tors
dagens riksdagsdebatt.(F örra 
torsdagens red: s anm.) Det är just 
detta som den massiva propagan
dan för USA-alliansens stridsAt
gärder vill få oss att tro. Kampen 
om opinionen, om krigets legiti
mering, är lika viktig för dess 
utgång som den massiva fysiska, 
mänskliga och materiella förstö
relsen. Därför är vi alla indragna i 
kriget, ingen kan stA utanför som 
iskAdare.Inte bara markornråden 
kan invaderas också människors 
medvetanden, våra sinnen, våra 
känslor, vAra rädslor. V Ara f6rdo
marmobiliseras, primitiva aggres
sioner väcks, infantila pojkdröm
mar om hjältedåd i strid får spel
rum. Och verklighetens hårdtrim
madehjältarmanövrerar sina tek
niska underverk och får in en full
träff i ett medelklasskvarter i 
Bagdads utkant. Hundratals kvin
nor och barn brinner, deras krop
par f6rkolnar i det skyddsrum som 
sedan den 17 januari varit en till
flykt f6r civila. 

Allt i sin ordning säger UD 
Stridsledningscentral,säger UsA
kommandots talesman. I sA fall 
var det i sin ordning, försäkrar 
UD:s folkrättsrAdgivare Ove 
Bring. Bara dimridåer, säger en 
anonym amerikansk armekälla. Vi 
trodde att några höga officerare 
gömt sig bland kvinnorna och 
barnen. - SA förs det skamliga 
kriget! 

Sätten att legitimera kriget föl
jertvåhuvudlinjer.Denenaärden 
folkrättsliga, som Aberopar FN
stadgan. Den andra är den retori
ska, som beskriver kriget på ett 
språk som skurit av all kontakt 
med människor, som hungrar, 
törstar, känner skräck och smärta, 
som slits sönder, brinner, blöder 
och dör. 

FörstFN-stadgans legitimering: 
Just så här var det meningen alt 
FN -stadgan skulle fungera, säger 
FN-resolutionens anhängare. 
Läser man ICdan säkerhetsrådets 
beslut av den 29 november (678), 
som auktoriserar Kuwait och de 
länder som 'samarbetar' med 
Kuwait att tillgripa väpnade At
gärder efter den 15 januari, finner 
man att ingen artikel i stadgan 
Aberopas och att beslutets formu
lering inte heller överenstämmer 
nted någon text i stadgan. Det är 

riktigt, säger departementsrådet 
Ove Bring, 'krigsresolutionen är 
en innovation' (DN 13/2). 

Innovation betyder enligt upp
slagsboken 'införande av något 
nytt, uppfinning'. Hör nu igen: 
just så här var det från början me
ningen att FN skulle fungera. 
Genom maktpolitiskt bestämda 
'innovationer', uppfinningar? 
MAnne det? 

SDS kritisk mot FN-chefen 
Men! Kriget vid Persiska viken är 
inte FN :s krig, underströk Perez 
de Cuellar i en intervju i Indepen
dent i början av veckan. Det gav 
honom rubriken' ensvag FN-chef, 
över sydsvenskans ledare i tis
dags. Han har rätt i sak, säger 
tidningen, men det är fel att säga 
det, det är, menar tidningen, 
citat:'ettuppträdande ovärdigt FN s 
generalsekreterare'. Sanning, men 
fel sanning. 

Hur det än är med resolutionen 
och den formella legitimiteten -
följer den USA-ledda alliansen 
folkrättsliga regler i sin krigfö
ring? USA:s f6rre justitieminister 
Ramsay Clark ett välkänt och 
aktatnamn förmångaäldre UsA
vänner anklagar alliansen för 
krigsförbrytelser. Enligt hans 
uppf~ttning, grundad på iaktagel-

Rolf Nils on: 

ser på ortoch ställe, bryter allian
sen mot flera Geneve-konventio
ner. Dit hör bombning av kärn
kraftverk, bombningen och för
störingen av dricksvattenreservoa
rer, områdesbombning (den tek
niska termen f6r terrorbombning), 
över Bagdad och, kanske framför 
allt, B asra. - Så f6rs det skamliga 
kriget! 

Den retoriska legitimeringen 
börjar nu, under tyngden av kri
gets fruktansvärda verklighet, alt 
bryta samman. Den möjliggjordes 
under krigets fOrsta veckor genom 
den stränga censuren av krigsny
heterna (på båda sidor- här sam
manföll båda sidors intressen). 
Krigets högteknologiska precision 
beskrevs av fascinerade militära 
kommentatorer. Kriget var kli
niskt, ingreppen kirurgiska. Kli
niskt - det får oss att tänka på 
något vitt, rent. Kirurgiskt - ett 
ingrepp av sett att rädda liv och 
återställa hälsa. MAtte inte minnet 
av detta krig, som för länge sedan 
gAtt ur kontroll och överskridit de 
av FN sanktionerade mAlen, mAtte 
inte det minnet klibba fast vid ord 
som klinik och kirurgi. Stoppa 
bombandet nu! Ochjag slutarmed 
att citera Olof Lagercrantz i går
dagens Dagens Nyheter: 'Den som 
inte verkar för fred i detta ögon
blick kommer en gång att skäm
mas över sig själv."' 

Det gäller olja och makt 
'1 veckan som gick krossade USA 
myten om det kirurgiska, kliniskt 
renakrigetmed sinaegna bomber. 
TV-bilderna fick en annan karak
tär. Bilderna av förkolnade krop
par, de förvridna liken efter kvin
nor och barn, de förtvivlade sör
jande har för lAng tid framöver 
etsat sig fast på våra näthinnor. 

Detflnnsingetf6rsvarf6rUSAs 
bombattackmotdetcivilaskydds
rummet i B agdad. Om kriget fort
sätter kommer sådana händelser 
att upprepas allt oftare. Därmed 
kommer också skillnaden mellan 
FN och Saddam Husseins regim 
bokstavligen att bombas bort. 
Detta får inte ske! 

Därför mAste kriget upphöra! 
Vi kan också konstatera att det är 
två krig som pågAr i Mellanöstern, 
bAda anförda av USA: ett är sank
tionerat av FN. Det syftar till att 
driva ut Irak ur Kuwait. Vi stöder 
det syftet men tar avstånd från 
medlen. 

Det andra kriget, som inte FN 
står bakom, är USAs egetkrig f6r 
att krossa Irak och ersätta Saddarn 
Hussein med en ny väst- och ls
raelvänlig regim i Bagdad. Detta 
är en vanlig amerikanskmaktpoli
tik och den är sannerligen inte 
styrd av omtanke om demokrati 
och frihet. Det gälleroljaoch makt. 

Om detta viD jag säga: Det är 
det irakiska folkets uppgift att 
skapa sin egen framtid och utse 
sina egna ledare! 

Fredsvänner! Vi samlas här för 
att protestera mot lraks ockupa
tion av Kuwait. Missilangreppen 
motisrael är inget annat än avsky
värda terrorhandlingarsom miste 
fördömas. Saddarn Hussein är en 
hänsynslös diktator. Detta står 
utom allt tvivel. 

Men vi samlas också f6r att få 
ett slut på kriget Det är som alla 
krig avskyvärtoch omänskligt Det 
gäller även rättfårdig a krig. 

Igår meddelade det irakiska 
revolutionsrådet att man var be
redd att lämna Kuwait. Man ställ
de långtgående villkor, det är en 
del av spelet. Men man måste ta 
Irak på allvar. Utspelet motiverar 
den paus i kriget, som statsmini
stern Ingvar Carlsson efterlyst 

Den svenska regeringen miste 
krävaomedelbarpaus i kriget Det 
är ett f6rsta steg på vägen sA att 
alla krigshandlingar kan upphöra 
och Irak lämna Kuwait. 

Alla ansträngningar miste in
riktas pAatt fAslut på kriget. Varje 
antydan till möjlighet måste prö
vas. Det är f6rst när kriget är slut, 
trupperna borta, som den giganti
ska uppgiften att skapa fred och 
rättvisa i me lianöstern kan lösas." 
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223 7l Lund 

Fixa Galten nu! 
En riktig kofTIITWlUl/polilik.er känner man igen, skrev en gång en 
bekant VB-krönikör, pd att han använder kvartersnamn och 
förutsäJter attfolkska vetavar de ligger.Nu är det sd att poliliken 
har sitt nödvändiga facksprdk liksom andra grenar av männi
ska.nsverk.samhet. Tidningarna f dr in många sdna texter, och det 
är sen journalisterMS jobb att skriva om dem till mera läsbar 
form . 

Sd normall även ptl VB . Men i dilg gör vi ett undantag och 
presenterar en riklig, obearbetad kofTIITWlUllpolilisktext. Läs den 
ändd, saken är f alaisla r ätt v i kl i g. 

Det har idag gått ltta lr sedan 
kommunfullmäktige i Lund 
antog stadsplanen för kv Gal
ten och Toppen den 17 fetru
ari 1983. Länsstyrelsen fur
ställde dock endast en mindre 
del i september 1984, och 
sedan dess har inget hlnt Vid 
byggnadsnämndens beredning 
i januari diskuterades behovet 
av en planläggning av kv Gal
ten, och ett program för de
taljplan skulle tas upp pl fe
bruarisammanträdet 1990. 
Därav blev dock intet, och det 
har nu gått ett år sedan dess. 

Under året som gått har 
Vårfruskolans framtid disku
terats och fastlagts. För läns
bussarna har en ny terminal 
anlagts vid järnvägsstationen, 
och vidgatu-och trafi.lcnämn
dens senaste sammanträde har 
beslut tagits om att endast vissa 
länsbussar ska få vara kvar på 
Galten som ett provisorium i 
avvaktan på plan som medger 
bebyggelse. I svar på motion 
om park i kvarteret Galten har 
byggnadsnämnden betonat att 
ett parkområde skall redovi
sas. 

Samtidigt som dessa frågor 
nu har lösts, växer trycket bland 
lundaborna på att bebygga 
Galten. Det är således högst 
angeläget att planarbetet kom
mer igäng på allvar med det 
snaraste. Som grund för detta 
ska enligt vad som tidigare 
sagts i byggnadsnämnden 
upprättas ett program för de
taljplan. Ä ven om planarbetet 
kommer igång snarast, torde 
det dröja ett par år innan vi har 
en fili-dig plan, dvs ca tio år 
efter att den förra antogs. 

För att inte Galten ska ligga 
öde underonödigtläng tid, bör 
manredan innan planen är klar 
plantera en större del av den 
idag asfalterade ytan. På så 
sätt vinner man ett par år i 
etablerande! av den park i 
kvarterets inre som alla är 
överens om, om än inte vilken 
omfattning den ska ha. Det 
vore katastrofaltom asfaltytan 
skulle upplåtas för parkering, 
om nu någon skulle komrna på 
en sådan ide. 

Jag hemställer att byggnads
nämnden begär av stadsarki
tektkontoret att skyndsamt 
förelägga nämnden ett förslag 

till program för detaljplan av 
kv Galten och Toppen med 
följande inriktning: 

- en park anordnas i kvar
terets inre, gemensamt för all
mänhetens och Vårfruskolans 
behov; 

- parken ges en entre i 
söder mitt för den östra spet
sen av kv Toppen, som utfor
mas till ett litet torg enligt tidi
gare inlämnat förslag, och som 
medger god kontakt med kv 
Ugglan; 

- Vårfruskolan ges ut
byggnadsmöjligheter för en ny 
gymnastikbyggnad vid Räby
gatan som ersättning för den 
nuvarande och för nya klass
rum som inryms i gatuhus 
utefter Lilla Tvärgatan; 

- som en fortsättning på 
dessa byggs kombinerade 
bostads- och affärshus med 
butiker i bottenväningen utef
ter Lilla Tvärgatan och Bank
gatan, så att gaturummet slu
tes; 

- kv Galteri ska inte innehål
la någon "storhållplats" för 
exempelvis vändande malmö
bussar; 

- kv Galten ska inte inne
h~lanågon parkerings anlägg- lo-. 
rung. 

Thomas Schlyter (v) 

Varför kvarteret Gal
ten heter just sd kan vi 
inte svara pd för dilgen 
men vi lovar att d/er
komma. Det handlar 
alltsil om det stora 
kvarter söder om Mdr
tenstorget diir SJ bus
station ldg i tjugo dr, 
och diir den delvisfiiUIS 
kvar. En gdng revs här 
hus och skövlades en 
stor trädgdrd får Ge
nombrottet. 

POSTTIDNING 

..----=---~....,.,:- ' 
A/fa-lav<QI. 

Trots tidigare löften flyttar 
Alfa-Lavals nya ägare huvud
kontoret till Schweiz . Göte 
Bergström tecknade. 

På 5-årsdagen 
av mordet 
på Olof Palme 
torsdag 28 februari hålls en freds
gudtjänst i domkyrkan, med bör
jan kl 18.30. Medverkande: 
Domkyrkans Mikaelkör, Tomas 
Willstedt, Per Frostin, K G Ham
mar och barngruppen Xochipitl. 

I serien sex litterära söndagsfåre

läsningar: 

Du dansar 
bleka ungdom ... 
Bo Everling talar om sitt avhand-· 
lingsämne jazz och poesi, och om 
hur Karlfeldt, Selander, Lindorm, 
Björling, Parland och Alf Hen
riksson såg på jazzen. Han spelar 
skivor för att ackompanjera cita
ten och analyserna. 

Söndag 24.2 kl 15.00 i Gröna 
Rummet på stadsbiblioteket 

HANNAS FLÄKT SO 24.2 kl16.30 ge
hOrsspelnlng Sov, sov och Ana Fin. 
17.30 Rep med Birgit Inför 6 april . 

RÖDA KAPELLET SO 24.2 kl18.45 Rep 
på Palaestra, rep bl a 8, 108, 134 samt 
fredsrepertoar .Noter kommer att finnas. 
Uppvaktning hos Rolf Johansson Hu
bertusvägen 21 onsdag 27 febr kl18.30. 

VIF Ingen träning denna vecka. 

Vänsterpartiet möte onsd. 27.2 kl19.30 
på partilokal en, bordlagda årsmötesfrå
gor kommunens budget m.m. 
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