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Gnabb på v-konferens 
-Den svenska vänstern är faktiskt enigare än nånsin. Sven 
Grassman har gjort det legitimt även fQr socialdemokrater 
som står till vänster att söka sej till oss. Oppenhetspolitiken 
måste utveklas ytterligare. Vi måste få in nya personer från 
nya grupper som t ex kan vitalisera vår kommunalpolitik 
- ett problem som alla partier lider av idag. Annars är 
utsikterna inför valet goda; tyvärr, arbetslösheten växer 
och det är en bra valfråga för vänstern. 

Det var vänsterpartiets andre 
vice ordfOrande Lennart Beijer 
som representerade partistyrel
sen på vänsterpartiets årskonfe
rens i Helsingborg nu i helgen. 

SjälvbiografJSkt 
RolfLNilson, somomvaldes till 
distriktsordförande (fOr ett sista 
år), var självbiografisk vid sitt 
hälsningstal i Nicolaiskolans 
aula. Han hade gått där när man 
ännu hade terminsavgifter, och 
när mindre bemedlade föräldrar 
fick förnedra sej till att söka 
befrielse. Sen dess hade social
demokrater och kommunister 
demokratiserat utbildnings
väsendet, men nu fanns det teck
en på att pendeln var på väg till
baka. 

Det var ingen stor skara av 
ombud som hade bänkat sej. 
Verksamhetsberättelsen talade 
också om fårre medlemmar och 
sjunkande aktivitet ute i organi
sationerna. Men det protestera
des mot den beskrivningen: den 
stora kraften ägnas åt kommu
nalpolitiken och där är partiet 
viktigare än nånsin. På samma 
sätt är landstingsledamöterna 
aktiva och numera även respek
terade - där har mp övertagit 
rollen av hackkyckling. 

En viss föryngring förekom
mer också. Kommunallistan i 
värdstaden Helsingborg toppas i 
år av två ungdomar, Tasso Stafi
lidiS och Katja Rajala. De visade 
sin mångsidighet genom att ef
fektfullt uppträda .;om sånggrup
pen Gatubarnen. 

Ungdomligt lättsinne 
Men vänsterpartiets ungdoms
organisation, som fortfarandehe
ter Kommunistisk Ungdom, har 
en downperiod i Skåne erkände 
deras representant Stina Hall. 
Därtill var hon besviken över att 
Ylva Johansson, förintesåmånga 
år sedan ordforande i KU-dis
triktet, nu var på väg ut ur riks-

dagen. KU-arna hade uppfattat 
henne som sin representant Vi 
får försöka bilda trevliga kam
ratgäng och ha roligt inom ramen 
för politiken, sa Stina, och upp
manade vänsterpartistema att ha 
samma, något lättsamma inställ
ning. 

Uppmaningen fick ingen o
medelbar verkan. Just Ylva Jo
hansson/Marg6 lngvardsson/Bo 
Hammar kastade skugga över 
konferensen. Det är tydligt att 
motsättningen m<!llan resultat
politiker och plakatpolitiker (för 
att använda tv:i frekventa men 
inte värdefria bet':':ckningar) hål
ler på att bli den dominerande 
inom vänsterpartiet, precis som 

den länge har varit det bland de 
gröna. Därmedsagtanden gamla 
uppdelningen i "vänster" och 
''höger" blirmindre relevant inom 
vänsterpartiet 

Fast än lever de gamla etiket
terna, liksom den leninska de
battstilen som kan få diskussio
nerna att övergå i gnabb. Men de 
faktiska åsiktsskillnaderna ska 
inte bortförklaras. Alla har t ex 
inte samma positiva inställning 
som Lennart Beijer till vänster
gruppernaoch deras medlemmar. 
Men en majoritet ville inte ha ett 
uttalande som sade att "vänster
partiet inte är en lekstuga för 
småpartier på vänsterkanten". 

Vilka pensionärer 
ska gynnas? 
I påtaglig kontrast till dessa 
uppgörelser stod kon.f!'!rensens 
diskussion om ATP. Aven här 
fanns detmeningsskiljaktig heter: 
hur stor är ATPs faktiska roll i 
det totala framtida pensions
systemet, och i vilken riktning 
ska systemet reformeras. Vem 
ska man i första hand skapa rätt
visa åt: manliga industriarbetare 
som betalar avgift under många 

Forts pd sid 2. 
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En del av arlåtela["ITmtm Fojabs förslag. lÄngst till vänster syns 
nedgdngen till perrongtunneln. M el lan Bangatan och det b~arade 
godsmagasinet reser sej en hotellbyggrwd. 

Arkitektförslagen till sta
tionsområdet i Lund är nu 
inlämnade och börjar visas 
den 2 april i f d Lindexbuti
ken i stadshallen, med in
gång från Botulfsgatan. 

Det var i höstas som Lunds 
kommun och SJ gemensamt gav 
fyra arkitektkontor parallella 
uppdrag att rita förslag till sta
tionsområdets utformning. Pro
grammet för uppdragen hade 
kritiserats av v linsterpartiet i 
kommunstyrelsen och byggnads-· 
nämnden, och därför utestäng
des partiet från den styrgrupp 
som kommunen och SJ utsåg. 
Med sex ledamöter borde annars 
varje parti ha fått varsin, men 
sossarna knep två platser och 
lämnade vänsterpartiet utanför. 

Det är nio förslag som nu visas 
i stadshallen - dels de begärda 
fyra fOrslagen från Fojab, Arki
tektura, White och Nyrens, dels 
också fem förslag som lämnats 
in "p!egenrisk". Dessutom finns 
de vinnande förslagen till gods
magasinets bevarande i Gamla 
Lunds tävling uppsatta. 

Det är en väldig spännvidd 
mellan förslagen i fråga om ex
ploatering och anpassning till 
Lunds stadsmiljö, och därfOr inte 
lätt att s! här koncentrerat sam
manfatta dem. Men en kompri
merad karakteristik skulle kunna 
se ut så här: 

Fojab. Måttlig exploatering 
med god anpassning till stads
kärnans miljö vid Bangatan. Bi
behållet godsmagasin och ettnytt 
smalt hotell mellan detta och 
Fokushuset, som skapar ettslutet 
gaturum. Punkthus i park väster 
om järnvägen Aterskapar koloni
trädgårdarnas gröna kuakt!r. 

Arkltektura. Också bevarat 
godsmagasin som regionalbuss
central, men betydligt maffigare 
exploatering på Väster, med bl a 
6-800 p-platser under hotell och 
kontor. 

White. Kraftigt förändrad 
Bangatamednyttstationshusnorr 
om det gamla och ersättning fOr 
godsmagasinet. Clemenstorget 
fOrlängs visuellt över spåren för 
attknytaihop stadenmed Väster. 

Nyrens. Gamla stationshuset 
vid Bangatan kompletteras med 
tv! halvrunda entrebyggnader. 
Godsmagasinetrivs och ger plats 
för en öppen bussterminal. P! 
Väster lamellhus snett mot spå
ren där kolonilottema är idag. 
Mycket eleganta former, men 
något främmande fOr Lund. 

Melby. Öppen, enkellösning 
öster om spåren med bevarat 
godsmagasin, sammanbyggtmed 
stationshuset. P! Väster en rejäl 
exploatering med hotell och 
kontorshus som lameller med 
gavlar mot spåren. Anges som 
projektets "guldgruva"! 

Minsson Dahlbäck.Nybygg
nad i Bangatan framför gods
magasinet, som skyms. Kompli
cerad cykelparkering i "p-hus" 
endast p! Västt.or. 

K-konsult. Verkligtstorslaget 
projekt med ny stationshall över 
spåren, som dessutom sänks och 
flyttas väster om Klosterkyrkan. 
Sannolikt mycket dyyrbart. 

Gustav Kunnos har nog det 
allra maffigaste projektet med 
helt nedsänkta spår i tunnel hela 
vägen från Kung Oskars bro till 
stadsparken, och 200 000 kvad
dralmeter ny bebyggelse över 
s piren. 

Thomas Schlyter 



--·-. .. I passionsveckaJill(. 
@ \J~ Det är vår och en lust att leva, i ohållbar, lön~garfondert~:a fick inte vi använde det som slogan 1 

D livet som i politiken. I den sena- djupt olyckhg utformnmg, 6 något val, men nog farm~ d!U 
re är det förstås lite stridigare, timmars arbetsdag för alla är ett som outtalat motto: "Fantasm till 
särskilt i vänsterpartiet som ju riktigt krav, Öresundsbron är ett makten!" Ska vi glömma det 

VAASTERI"ART l !!T LUND AH SER har en stor tradition att förvalta övergrepp på miljön. Och i Lund Roland? 
på det omrArn:t. Så blir det i ide- är Gunnesbo e~ illa byggd Utopie?Ias . ~h symbolfrågor-Rapport avslöjar att 

hälsan är klassbunden 
Fn av de viktigaste inränningarna i 
landstingshuset på Baravägen är mil
jö- och samhällsmedicinska sektio
nen. Denhar börjat systematiskt kart
lägga och analysera hälsotillståndet i 
landstingsområdet. För ett parveckor 
sedan presenterades en rapport om 
barnens hälsa och den visar klart att 
barn är mer sjuka i vissa kommunen 
än i andra. 

Tendensen är densamma som i den 
rapportomhälsanilandstingetsom 
miljö- och samhällsmedicinen fick: 
färdig 1989.IBurlöv,BjuvochLands
.krona är både barn och vuxna sjukare 
än i Lomma och Vellinge. Självfallet 
har ingen kunnat undgå observatio
nen att en stor del av befollmingen i 
V eliinge och Bjerred har helt andra 
ekonomiskaförutsällningarän de som 
bori Arlöv. Däremotlär det vara stör
re likhet mellan dem som bor i Åkarp 
ochBjerredsN ellingeboma. 

Det finns alltså skillnader också 
inom denenskildakommunenihälso
tillstånd och vad gäller existensbe
tingelser. De nämnda rapportema 
kommer därför att sA småningom att 
brytas ner på kommunnivA. Då fAr vi 
ytterligare svart på vitt hur orättvisor
na ser ut i Lund ochlandstingets övri-
ga kommllllel. 

Härförleden klargjorde en annan 
undersökning att arbetarbarnär korta
rei växten än överhetsbam. Förett par 
decennier sedan skedde en utjämning 
men nu har vi Ater fAtt den skillnad 
som utmäl:kle det gamla fanigdoms
sveriges hArdaklassamhälle. Det är ju 
bl a den ekonomiska utvecklingen 
under 1980-talet, som övergött de 
redanrikaoch ytterligare trängt tillba
ka främst de lägst avlönade. I denna 
frågasom i flera andra tycker man sig 
spåra en HG-anpassning. När klass
klyftorna vidgas försämras hälsan för 
den lågavlönade. 

Också i Lund är hälsan beroende av 
vad man sysslar med och hur mycket 
man har i lön. Direktörerna på exem
pelvis Gambro lär inte ha några sär
skilda problem med hälsan. För me
tallarna på Gambro är däremot läget 
helt annorlunda De framställer dia
lysutruSining somräddar liv men själva 
blir de utslitna. De är lågbetalda, har 
obekväma arbetstider och fAr alltså 
arbetsskador genom det ensidiga och 
monotona jobbet. 

I yuppins tidevarv har det inte varit 
särslålt inne att tala om samhällets 
orättvisor. Dälför är det mycket bra 
att miljö- och samhällsmedicinska 
sektionen nu redovisar hälsans sned
fördelning. Vi vill inte ha ett två-tred
jedelssamhälle och vi vill inte att män
niskor ska stressas och hetsas till sjuk
dom på sina arbetsplatser. Det krlivs 
facklig, fördelnings- och sjukvlrds
politisk kamp för att komma till rätta 
med hälsans snedffudeJning. Dessutom 
måste vi se till att solidaritet på nytt 
blir det centrala honnörsordet. 

Vänsterpartiet i Lund, styrelsen 

partier till skillnad från sådana stadsdel, det v t ta huset .. P~ nas roll t politiken skulle det ~a-
som bara bevakar köttgrytorna. Clemenstorget borde stAtt där l ra mycket att säga om och Jag 

En plakatbärares bekännelser 
I vänsterpartiet tycks vi nu få en 
uppdelning parallell till den mel
lan realos och fundamentalister i 
miljöpartiet Hos oss har det län
ge talats om partihögern resp. 
partivänstem, men nu har vi de
lats på nytt håll och de nya "!;>e
teckningarna är plakatbärare (Ib
land förtydligat till plakatviftare) 
och realister. Det är ord som nu 
kommer att användas intill 
utnötningens gräns. 

T.ex. är det så att vänsterpar
tiet i Lund förr v ar ett riktigt 
plakatbärarnäste. Ack ja, nog 
har man burit plakat, för att inte 
tala om att man har spikat dem, 
en verksamhet som bedrevs 
under kötteder i en lokal där det 
nu är vegetarisk restaurang. Men 
det var förr, när vi hade 
orealistiska krav. Vi begrep inte 
bättre på den tiden, vi bara 
spikade på och sen viftade vi 
med våra plakat. Nu härskar 
realism och det är bara att 
invänta att lundaborna strömmar 
till valurnorna med vänster
partiets valsedlar i handen, 
fyllda av tacksamhet över våra 
ansvarsfyllda ställningstaganden. 

Så fick vl Lars Engqvlst 
Men OK, jag ska vara allvarlig 
ett tag. Jag tror då inte man ska 
underskatta de problem som be
står av att en hel generation av 
duktiga och engagerade männi
skor inte farm det möjligt att ar
beta inom socialdemokratin - re
sultatpolitikens moder - utan 
gick vänsterut och därmed s~l
de sig utanför normala vägar till 
politiskt inflytande. Värst drab
bade detta socialdemokratin: den 
ström av politiska begåvningar 
som gått dit torkade in vid slutet 
av sextiotalet och fick ersättas 
med snabbutbildade SSU-are 
och borgerliga karriärister. Läs 
t.ex. den lilla skriften "Social
demokratin och de intellektuella" 
av Gunnar Fredriksson. (För 
undvikande av missförstånd: 
med intellektuella avses inte 
akademiker utan människor som 
är beredda till tankearbete även 
utanför den egna yrkes- och 
familjesfären.) Resultatet av 
flykten blev regeringar som den 
nuvarande och folkledare som 
Lars Engqvist. 

Men den andra sidan är känslan 
av maktlöshet hos oss som gick 
och valde att stA på förlorande 

sidor. Det finns inte en svensk: 
poitisk frlga av betydelse där VI 

inte har gAtt p1 pumpen. Ta en 
tur runt Lund och betrakta de 
hus och stadsdelar som byggts 
eller rivits under vlrt motstAnd. 
Hade vi fel? Nej, kimkraften lir 

stället för Fokus, den nya Kung vill gärna hänvisa till Ronny 
Oskars bro lir livsfarlig och ful, Alnbjörnssons artikel i senaste 
för att nu blanda stort och smått. numret av Tiden, den socialde-
Vi hade inte fel, fastän vi inte mokratiska idetidskriften. Wig-
fick rätt Je ne regrette rien, som forss har också en del att säga i 
poeten säger. ämnet. Ett av mina stoltaste 
Nyrealismen ö_g~mblick i Lw~ds ko~unalpo-
Det är förståeligt att många tve- l~tik var när Jag ~~d behand: 
kar inför att tillbringa sina sista lmgen av Västra Rmgen 1982 1 
20 år av politiskt liv på sanuna Gatu- och tr~ärnnden yrkade 
sätt, i kamp för förlorade saker. att vägsystemet 1fråg~ skulle ~r
Ta EG-frågan, där nu också en sättas _med ett tredje ~pär . ull 
del vänst tister säger: inte en Malmö. J~g talade för döva öron 

ån till~ ens de själva på- och medhdsanuna leenden och :tår gatt d~as argument för EG är ~örlorade me?.1-12. Sånt kallar 
så starka ("ett enat Europa är ett Jag plakatpohtik. 
vänsterprojekt"), men deras olust 
inför en uppslitande och sarmo
likt fruktlös kamp mot det sam
lade svenska etablissemanget är 
äkta och värd att respekteras, åt
minstone lite. För en del förenas 
den nya klarsynen me? ~jälvkri
tik över egna vänstensuska ex
cesser eller, i andra fall, godtro
genhet inför öststatskommunis
men. OK, det må vara den re
sandes ensak. Svårt blir det bara 
när intoleransen fmns kvar, men 
nu riktad åt motsatt häll. Läs 
t.ex. Svante Nordin eller 
Lennart Bemtsson. 

Men låt oss som vanligt i VB 
se det hela lokalt. Roland An
derssons gör just det i sin intres
santa artikel i de två senaste 
numren av VB. Han säger att vi 
i praktiken har ändrat vår politik 
och att vi har lyckats förverkliga 
mycket av det vi lovade i valrö
relsen. Ja, vi har onekligen haft 
en lägre profil. Men vad har vi 
lyckats förverkliga? Det skulle 
vara önskvärt att Roland och de 
andra kamraterna kom ut ur sina 
kommunalpolitiska rum och be
skrev dessa resultat. Vår oenig
het beror kanske bara på att jag 
är oinformered om framstegen. 

Fantasin till makten? 
Jag är nämligen lika intresserad 

av resultat som Roland och har 
inget speciellt behov av rena 
händer. Det är nödvändigt att 
kompromissa i en demokrati och 
det går bra när man vet var man 
står. Själv är jag ganunal vän
stersocialdemokrat och har väl 
fortfarande tillbringat en större 
del av mitt liv inom det partiet 
än inom vänsterpartietJag läm
nade det därlor att Nils Yngves
son vred et! plaktt om Sturups 
flygplats ur händerna på mig en 
1:e maj i Malmi:i. Jag stod sen 
länge utanför partierna och inte 
var det Vpks rikspolitik som fick 
mig att lindra hålL-ling. Nej, det 
var just Vpk Lunds speciella 
blandrting: vilj:m att verka för 
konkreta resultat i den stad dir 
vi bor och an samtidigt hlvda 
principer och utopier. Jag tror 

Våren 
Våren är kommen även om den 
förste Bob Dylan-epigonen ärmu 
inte dykt upp i Rydes under
gång. Från vår korrespondent i 
Y stad meddelas att lärkoma har 
varit i farten p! sitt vanliga 
övningsfåll vid Marsvinsholm i 
snart en månad. Och i dag tisdag 
vid pass klockan 13.30 
passerade 35 tranor rakt öyer 
Winstrupsgatan, utstötande sma 
"sakta kraxande, vittljudande 
korrr kårrr kyrrr kårr" 
(Rosenberg). Jag frös till av 
lycka och tänkte på det gamla 
talesättet 'Tredje torsdagen i Tor 
trär tranan trin på Skånes j or". 
Än duger gamla märken, åtmin
stone på ett ungefär. Glad Påsk! 

Lucifer 

Gnabb ... Fortsfrsidl. 

år och ofta inte få igen vad äe be
talat in, eller kvinnor spm varit 
hernma och fött barn, och förvis 
so inte varit sysslolösa men kan
ske inte har tillräckligt många 
intjänandeår som lönearbetare? 
Eller fmns det en formel för att 
gynna bådagrupperna samtidigt? 
Konferensenhade ingetsvarmen 
diskussionen vittnade om stor 
kunskap och stort engagemang i 
sakfrågan. 

Förutom pensionärernas eko
nomi debatterade man distriktets 
egen. Genom kompetent förvalt
ning har man byggt upp en avse
värd reserv, som bl a har lånats ut 
till den mindre lyckligt lottade 
partiapparaten i Stockholm. Men 
var inte distriktet väl småsnålt, 
och kunde inte lokalorganisatio
nerna få behålla mer av sina 
pengar? Det frågade bl a Lund 
som ser fram mot en kärv val
rörelse. Svaret blev att det ska 
ske en översyn efter valet, vars 
utgång ju är den överlägset vikti
gaste faktorn för partiets ekono
miska utsikter, men att man till 
dess skulle visa generositet 

Sen skildes man åt, utan att 
sjunga Internationalen. 

Gr 



Översiktsplanen: 

storken ändrar förutsättningarna 
I söndags och måndags släpptes sju par storkar 
ut i Skane, varav nå_gra forväntas fiäcka inom 
Lunds kommun. Vi gissar att storken snabbt blir 
populär och att det ltöjs krav på att ge den fler 
grodmarker. Det behovet finns m te funt tillgodo
sett i den översiktsplan som just nu diskuferas. 
Men storken ändrar planens förutsättningar på 
fler sätt än så. Det fods barn som sällan förr i 
Lund och övriga landet. Planen förutser 93 000 
lundabor vid årtusendeskiftet men vi lär bli fler 
än så. 

Det finns faktiskt fler företeel
ser än så som gör att förslaget till 
översiktsplan inte känns riktigt 
aktuellt 

Expansion 
Den snabba och starka uppgång
en i födelsetalen, som fört de 
svenska kvinnorna till en euro
peisk andraplats, har överraskat 
demograferna. Barn har blivit på 
modet och som vanligt ger rna
devågorna extra starkt utslag i 
Lund. 

Själv tror jag att vi kommer att 
nosa på hundratusenstrecket. 
Många ojar sej över detta och 
kanske kommer de att hAlla de 
politiska planeringstalen nere. 
Men verkligheten kommer ännu 
mindre än förr att anpassa sej till 
politikernas försök till styrning, 
det ser de förhärskande ideolo
gierna till. Så stort är nämligen 
socialismens idemässiga fall att 
liberalismen förblir överideolo
gi under resten av 1900-talet 

För vad har kommunalpoliti
kerna egentligen för styrmedel 
när det gäller ekonomiskutveck
ling? De må höja priset på indu
strimark, men det är inte längre 
industrin som är ekonomins 
motor. 

KML-staden 
Till de fräsigaste uttalandena 
kring Öresundsbron hör bank
direktör Cavalli-Björkmans om 
den "K.ML-stad" som nu ska ut
vecklas. K.ML står för Köpen
hamn, Malmö och Lund. 

Bron är förvisso inte byggd än 
och det skulle inte förvåna mej 
om den politiska processen ha
kar upp sej så att det definitiva 
beslutet dröjer en tid ytterligare. 
Mendetkommer,ochingautom
parlamentariska aktionervid bro
fåstena kan stoppa schaktmaski
nerna. Sårlana aktioner kan för
visso lyckas om det finns en stark 
folklig uppbackning - men just 
den förutsättningen saknas. 

Manmåogillabroochtillväxt, 
och man mä misstro Cavalli
Björkmans och Lars Engqvists 
mest rosenröda förhoppningar. 
Men nog blir det dynamik kring 
bron och nog kornmer en del av 
den att spillaöver på Lund. Detta 
är den andra faktorn som gör 
planens befolkningsprognos 
orealistiskt lAg. Bronstir färdig 
först vid p~~ sl~ in-

vänder någon? Läs Eli Heck
schers klassiska avhandling om 
bl a stambanans anläggning ge
nom Skåne kring 1860. Den sto
ra inflyttningen kom innan järn
vägen var klar, och var alltså en 
effekt av förväntan. 

Ny samarbetsanda 
Plantexten talar vagt om "sam
manvägning av såväl regionala 
som kommunala utvecklings
mäl". Men inte för inte säger 
flera tunga instanser som yttrat 
sej, bl a länsstyrelsen, att måste 
se mycketmer till Lunds roll som 
del av en (storstads)region. 

En anledning till textens för
sikthet är nog att samarbetet 
mellan de sydvästskånska kom
munerna har varit så notoriskt 
svagt Men pä sistone har det 
uppenbarligenlossnat Den skån
ska länsgränsen ska bort, Malmö 
ska ini landstinget, ettnyttöver
gripande organ ska bildas för 
kollektivtrafiken. Bakom förän
dringen ligger kommunalekono
miskakriser som framtvingarnya 
tänkesätt, centrala påtryckning
ar (bl a Hulterström) och pers
pektivet av Bron. 

Konkret innebär detta att man 
med större realism kan planera 
för Lunds utbyggnad utanför 
kommungränsen. Och ännu mer · 
konkretattmankanflyttaHarde
bergastaden till t ex trakten av 
GullåkTa i Staffanstorps kom
mun. 

En enda spårväg, tyvärr 
Hardebegastaden har främst 
motiverats med att det behövs 
fler resenärer som kan vara med 
och betala spärvagnen till Dal by. 
Men som stans ekonomi ser ut är 
det osannolikt man skulle få råd 
med en spärväg dit ens om den 
nu aktuella, bantade Hardeber
gastaden byggs. 

Det är egentligen bedrövligt. 
De samhälleligaresurserna finns, 
det vet var och en som sett de 
präktiga bilar som dalbyborna 

hAller sej med. Men i nuvarande 
ideologiskakonjunktur(seovan) 
äger vi inte de politiskamekanis
mernaförattflyttaöverdepeng
ama dit där de borde vara. DA har 
spårvägen till Staffanstorp större 
utsikter. Den är kortare och där
med billigue, den har fler beta
lande intressenter. Det tycks som 
om lven stadsbyggnadsdirektör 

Tingvar är inne på det spåret nu. 
Med Hardebergastaden faller 

planförslagets enda stora strids
fråga, den som har för allmän
heten har skymt de andra viktiga 
problemen och möjligheterna. 

· Banverket betalar 
Dit hör de andra utbyggnads
orterna. Björnstorp faller, av sam
ma skäl som Hardeberga, men 
Stångby blir viktigare. Nog ryms 
där betydligt fler lägenheter öst
er om spåret, pä mycket behag
ligt gångavstånd från hällplat
sen. Det har funnits kritik mot 
Stångby, bl a från vänsterpartiet, 
men bakom den ligger säkerli
gen personer som inte har satt sin 
fot där och sett den fina utsikten 
ända mot Dagstorps backar och 
Trolleholmsskogama. Vi har 
V allkärr a, Örtofta och Flackarp. 
De två senare orterna ligger i 
andra kommuner men detta är 
alltså inget hinder. 

Den stora poängen är banver
ket i princip betalar de spår som 
kollektivtrafiken behöver. Till
växtpropositionen som kom i 
februari säger ju att det ska bli 
dubbelspår till Käv !inge och trip
pelspår till Malmö redan under 
1990-taleL Därmed blir det en 
rejäl överkapacitet p! jämvägs
~påren ut från L_IIIld, och det är 

bara att bygga nya hällplatser för 
pågatågen. 

För att scmmera 
Lund kon:rner att växa mer än 
beräknat, nberoende av vad 
somliga (i cch för sej sympati
ska) politiska partier vill. Bor
gerlig ( = snäl) politik i stat och 
kommun gör att det bara blir en 
tumme av de stolta spärvägs
plaucrna, ·och den tummen är en 
linje till Staffanstorp. Samtidigt 
tvingar bl a Öresundsbw:! ~taten 
att bygga ut järnvägarna genom 
Lund, och därmed uppstår det 
nya intressanta lägen att flytta 

Hardebergastaden till. Den nya 
samarbetsandan gör att de inte 
behöver ligga i Lund. 

Många av texterna till över
siktsplanen formulerades för tv ä 
år sen och på den tiden hinner 
mycket hända. I listan över 
skyddsvärda djurarter i kommu
nen har man t ex inte fätt med 
storken. , 

Utgången av Gulfkriget, för 
att ta ännu en aktuell händelse, 
har skärpt kraven på att lägga ner 
det mesta av den svenska armen. 
Vi behöver inte översiktsplanens 
stora övningsfält vid Revinge. 
Låt storkarna spatsera där i stäl
let! 

Gunnar Sandin 

Utt~~nde från årskonferensen: 
Den skånska krisen 
Deninternationellaoch nationel
la lågkonjunkturen harredannätt 
Skåne. När den nu drabbar livs
medelsndustrin fördjupas den yt
terligare. Statens strypsnara på 
kommuner och landsting drab
bar kvinnornas arbetsmarknad. 

Vänsterpartiet engagerar sig i 
kamp för arbete, utbildning och 
utveckling i Skåne. Det behövs 
en satsning pä hela regionen. 
• Löntagarfonderna bör aktive
ras för investeringar som skapar 
jobb. 

• Saab måste betala tillbaka 
lokaliseringsbidraget. Pengama 
var aldrig till nytta för oss skå
ningar. 
• Köpet av Kockumsmarken för 
en krona måste återgå, så att 
marken kan användas på ett vet
tigt sätt. 
• Livsmedelsindustrin i Skåne 
som förädlar skånska naturtill-\ 
gångar har sin naturliga place- · . 
ring i Skåne och ska ej flyttas till 
Mellansverigeeller offras pAEGs 
altare. 

Valsedel utan osämja 
Enhälligt utsäg ombuden frln 
fyrstadskretsen sin riksdags lista. 
Vid oförändrat resultat blir det 
en ny period för Rolf L Nilson. 
Lund. Går det bättre, t ex enligt 
de bästa resultaten i opinions
mätningarna, får han sällskap av 
Elisabeth Hellman från Malmö. 

En som menar att det finns risk 
för en sådan utgång är Leif 
Andersson, länge en av de ledan
de vänsterpartistema i Helsing
borg. Han hade av valberedning
en föreslagits till en fjärde plats, 
efter Karin Svensson Smith från 
Lund, men ville vara absolut 
säker på att inte hamna i parla
mentet, ens som suppleant, så 
han skiftade plats med Lars Erik 
Stähl från Landskrona. Att de 
olika orterna alla blir represente
rade är hävd inom vänsterpartiet 
Däremot frångick man ett ga.'Il-

malt mönster när man beslöt att 
slopa yrkesbeteckningarna p! 
valsedeln (för VB s läsare kan vi 
dock avslöja att Nilson är psyko
log och Stähl elektriker medan 
de tre andra alla är lärare). 

En ännu större framgång be
hövs för att Elsie Fromberg från 
Burlöv (förskollelärare i Lund) 
ska komma in i riksdagen från 
sin förstaplats pä bondlistan. 
Demokratiskt sett är detta kan
ske bra eftersom hon röstades 
fram av tre ombud, inklusive sej 
själv. Vänsterpartiet Il" verkligen 
inte starkt i övriga Malmöhus 
län. I L-länet toppar långtradar
chaufförenBerth Olov Karlsson. 
en lirrad veteran från många stor
rniga konferenser om vilken 
många positivaord yttrades bland 
lundadelegatema på tåget hem 
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Läs rätt innantill! 
Försök att läsa rätt innantill Gun
narSandin innanduangriperper
soner. Först beskyller du mig för 
att ha lett "en snyftkampanj" f6r 
torgamas bilar. Det var Frances 
von Rosen som skrev en insända
re, dockutan snyft, som honsjälv 
skriver. Jag gick verkligen inte 
främst i den frågan som torgarna 
självaochenstorallmänhetenga
gerade sig i. 

Vidare skriver du att jag "tryck
te på bakom kulisserna genom att 
ringa upp tjänstemän". Fel innan
läsning igen! Jag skrev att jag 
ringde upp "några politiker", vil
ket jag står för,nämligen tvåstyck
en i fastighetsnämnden. J ag skulle 
tro att detta är en demokratisk 
rättighet och att en levande demo
krati bör uppskatta medborgare 
som visar intresse för allmänna 
frågor. 

Så till sakfrågan: J ag anser fort
farande att torghandlarna behöver 
sina bilar för sina lager och för att 
värma sig i isvindarna. Torgarna 
är en av våra största tillgångar i 
Lund och de skadar ingen med 
sina stillastAende bilar. Jag tycker 
också om de s k kramhandlarna 
med begagnade saker, kläder, 
hembakade bullar, allt detta som 
ger fårg och liv ochhärlig brokig
het At vårt torg. Att en och annan 
missbrukar torgamas biltillstånd 
kan ju varken jag eller Frances 
von Rosen beskyllas för. 

Angående Kirkebyuppreparjag 
att jag har motarbetat denna an
läggning- aldrig med motivering 
att bilparkeringen tas bort- utan 
av historiska, .~ljömässiga och 
estetiska skäl. An en gång: denhar 
inte minsta anknytning till Lunds 
historia, den är f6r skrymmande 
och förstör den fria torgytan. Att 
torghandlamaskullehasinastånd 
inne i den tror jag blir praktiskt 
ogenomfårbart: attklämma in både 
stånd och kunder. En enhällig 
förtroendegrupp dvs represenlan
ta för nämnderna i miljöpartiet 
röstade mot skulpturen den 18 
mars. 

Vid ett stort möte med Gamla 
Lund den 25 februari med 3-400 
deltagare var det ingen som höjde 
sin hand för Kirkeby på en direkt 
fråga av ordföranden som yttrade: 
"Då blir det nog ingen skulptur". 
Jag tar detta som ett officiellt svar 
från föreningen Gamla Lund som 
iegenskapavLundsstörstakultu
rella förening borde ha tillfrågats 
som remissinstans. 

l "!ler Rudberx 

Om torghandlarnas bilar 
Gunnar Sandin söker strid med 
både torgama och Inger Rud
berg! Fotografierna i några av 
VBs senaste nummer har visat 
hur folk okynnesparkerar på 
Märtenstorgets fmaste platser 
framför konsthallen, och platsen 
framför den nya talarstolen är 
tyvärr ofta belamrad med bilar. 
Det är ett oskick som måste be
ivras! Men när Gunnar angriper 
både saluhallsvaktmästaren och 
LotteMöller för att inte ta bilarna 
på allvar, är det med sådan galla 
att det förfelar sitt syfte. 

Ty hur menar du, Gunnar, att 
torgarna ska frakta sina varor till 
torget? Medhästoch vagn? Nej, 
bara de kör undan sina förhatliga 
fordon någonstans där de inte 
syns går det kanske an. Nu finns 
det faktiskt de som måste hålla 
kylda varor, t ex fiskhandlaren. 
vilthandlaren och sommartid 
även en del som säljer frukt och 
blommor. Deras kylbilar tycker 
hag detvore befängt att förbjuda. 
Då skulle de ge upp och folk 
skulle aldrig kunna köpa fisk på 
Mårtenstorget, som ju nyligen 
blivit tillåtet Allsköns person
bilar med småvarulager som lika 
gärna kunde packas upp på plat
sen måste däremot bort. De för
fular torget och lockar andra att 
parkera där. 

Det måste alltså göras skillnad 
på fordon och fordon! Det är 
ganska lätt. I ett förslag till Mär
tenstoegets utformning, det som 
stadsarkitekten visade på bygg
nadsnämndens senaste möte, blir 
det plats för "bilberoende" torg
handel närmast Domus där det 
idag är parkeringsplats. Den 
skulle alltså försvinna men nöd
vändiga torgarfordon skulle 
kunna samlas här. I övrigt skulle 
torget vara fritt från bilar. Skönt, 
va? 

Thomas Schlyter 

Ett Lund utan ljus 
VB-ledaren "Mörkret rAder" i nr 
11 tar inte fasta på det egentliga 
problemet. som är att bilarna 
måste bort från stadskärnan men 
att fullgoda och billiga parke
ringsplatser måste ordnas så 
centralt som möjligt 

VB anser att det värsta hotet 
mot handelsmännen och de an
ställda i deras företag i Lund är 
att det inte flJUlS hyresreglering 
för affärs- och kontorslokaler. 
Eftersom det kommunistiska 
systemet är fullt av "gleringar 
inom alla områden är detklart att 
vänsterpartiet anser att dessa 
lokalhyror måste regleras även i 
Lund. Vimoderatertrorpåmark
nadskrafter och inte på reglering-

Karin Blom 
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ar- precis som många f d kom
munistiska länder. 

Handelsföreningen har saker 
och ting klart för sig när de pro
testerar mot den nuvarande ma
joriteten (v + s + mp), som ju 
motarbetar biltrafik nära Lunds 
centrum och framför allt parke
ringsanläggningar. 

Jag tycker att vänsterpartiet 
skall vara ärligtnär det gäller de 
privata affärsidkarna, som alla 
kommunisteralltidhar ochfram
ledes också kommer att mot
arbeta. Jag undrar om lundabor
na kan tänka sig matköer som 
tyvärridag flJUlS i mångasociali
stiska länder. 

Staffan Svensson (m) 

Om Proletären på 
stadsbiblioteket 
Jag tackar för svaret från Elsbeth 
Holmberg om stadsbibliotekets tid
skriftsbestånd. Jag förstår väl de svi
ngheter som finns vad gäller möjlig
heterna att tillhandahAlla ett varierat 
tidnings- och tidsskriftsutbud. Biblio
teksanslagen i Lund har inte höjts i 
rimlig omfattning. För oss som anser 
att biblioteket st!r för den viktigaste 
kommunala kulturinsatsen i Lund är 
det angeläget att verka för högre an
slag. Dessväne tycks det pAgi nigen 
sorts kommunal sparkampanj - vad 
det nu är man sparar till. 

Men när jag i svaret tröstas med att 
tidskrifter som Opera, Norsk Husflid 
och Ortodox tidning ocksi drabbats, 
grips jag av en känsla av overklighet. 
Och när jag sen fir veta att det avgö
rande skälet för indragningen av Pro
letären är att äldre bWldna (l?) irgAn
gar inte tillräckligt efterfrågas av lAn
tagama si tar jag mig för pannan. Det 
var ett riktigt dAligt argument. Tror 
Elsbeth Holmberg an Proletären sak
nas pA stadsbiblioteket i nAgon annan 
större stad utöver L1Jnd? 
Jag kan bara bidra med förslaget att 

biblioteket skaffar sig en referens
grupp med allmänrepresentanter eller 
anordnar nigon sorts irliga öppna 
möten med intresserade vänner och 
lAntagare, allt i syfte att bättre för
niera sina beslut. 

L~«: if u 

Anna Brandone (s), 
trafikpolitiker i Malmö, och 
hennes partikollega Sten Norin 
från Länstrafiken tillhör inbju
darna till ett spårvägsseminarium 
på Kinagatan 7 i Malmö den 2 
april Hur kommer man dit? Jo, 
inbjudan innehåller en vägvis
nings- och parkeringskarta Om 
bussar står det däremot inte ett 
ord. 

Tror de socialdemokratiska 
trafikpolitikerna inte pA kollek
tivtrafiken? undrar Thomas 
Schlyter (v). en av de inbjudna. 

POSTTIDNING 

ÖPPETHUS 
Vänsterpartiets 
ekonomiska politik 
- inte Grassman! 
Lars Bäckström (v), medlem av 
riksdagens finansutskott och 
skatteutskott, inleder en diskus
sion om krispolitik, skatteom
läggning. plan ochmarknad tors
dag 4 april kl 19 på v-lokalen. 
Bredgatan 28. Välkomna! 

l l u~ Q 
o 

Arsmöte hos Fot-
och Cykelfolket 
Föreningen som kan redovisa 
l 000 medlemmar planerar att 
även i är dela ut ett miljöpris i 
Lund. I fjor gick priset till Tetra
pak för dess bussning av an
ställda till jobbet Föreningen tar 
gärna emot tips på lämpliga kan
didater för i år. 

Björn Wahlsten omvaldes till 
ordförande vid årsmötet. Styrel
sen bestär i övrigt av Birgitta 
Larsson. Bengt Brunsson. Gert 
Råberg, Ann-Marie Westman, 
Edgar W elander och Lotta 
Persson. 

Göte Bergström 

KOMPOL Inget möte må 1 .4. 

VIF träning l äggätning i hemmiljö. 

HANNAS FLÄKT Må 1.4 rep på Palae
stra kl 18-20 inför spelning 6.4 Nicara
gua. 

RÖDA KAPELLET Sö 31.3 Ingen rep. 
Må 1.4 spelning på baltemas måndags
möte på stortorget. Samling 11 .45 vid 
stadshallen. Repertoar: de tre baltiska 
nationalsångerna. 13-14141ntensivhelg 
på ldarOd. 

VECKOBLADET 
Detta nummer gjordesavFinn Hagberg 
och Gunnar Sandin. 

tfl 
Kontaktredaktör för nästa nummer 
Gunnar Sandln, tel 135899. 
Vid utebliven tidning ring Rune Liljakvist 
13821381.115069 
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