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Ontomqmm 
Q-märkning av ett hus eller annan 
miljö i en stadsplan innebär en 
stark önskan om skydd och beva
rande. "Varför har det blivit så ont 
om q?" undrar Thomas Schlyter 
(v) när han i byggnadsnämnden 
reserverar sej mot beslut som rör 
kvarteret Gyllenkrok nere vid 
stadsparken. De privata exploatö
rerna vill förstås ha så liteq-märk
ning som möjligt, för att kunna 
riva och bygga lönsammare, och 
nämndens majoritethar i beklag
lig omfattning gjortdem till viljes . 
På tre år har antalet q-märkta hus 
i ett hörn av kvarteret successiv 
minskat från fem till ett. 

I samma kvarter vill nämnd
majoriteten också skapa möjlig
het för en underjordisk parkering. 
Kommunfullmäktigeharvisserli
gen uttryckt att inga fler sådana p
anläggningar ska tillkomma inom 
stadskärnan, men det struntar 
byggnadsnämnden i, påpekar Tho
mas Schlyter. 

-
Dessutom.vill hanjustera läget 

av ett nytt hus på Vipeholmsom
rådet. Men framför allt är han 
kritisk mot att den senaste planen 
har slopat den genomgående cy
kelvägen österut. Detharmangjort 
för att tillgodose vissa pensionä
rer på Thulehem, men följden blir 
att den omfattande cykeltrafiken 
tvingas till långa omvägar, och 
dess intressen borde få väga tyng
re. 

P-huset Färgaren, dvs Epa/ 
Tempos p-hus, står som symbol 
för en kamp som vänstern och 
stadsmiljövännerna förlorade. Nu 
vill fullmäktiges majoritet bygga 
på huset en våning och Thomas 
Schlyterprotesterarnärn nu bygg
nadsnämnden ska följa upp det 
beslutet. Bygget strider mot ett 
garnmalt principuttalande och en 
påbyggnad om 2,5 meter kommer 
att störa bebyggelsens skala i 
området. Dessutom är p-huset 
Färgaren nästan aldrig fullbelagt! 

Fel om madrasser 
och nycklar 
Enligt tidningsuppgifter har 
Lunds polisstyrelse avslagit vän
sterpartiets medborgarvittnens 
förslag att humanisera miljön för 
fylleristernasom anhållits av pli
sen genom att ge dem möjlighet 
att slippa ligga direkt på cement
golvet, genom att anbringa luft
madrasser i cellerna. 

Motiveringen till avslaget var 
att det fanns riks för självmord 
genom dessa madrasser. Hur det 
skulle gå till är ofattbart. Dess
utom finns det en ständig arrest
vakt som enligt bestämmelserna 
skall inspekteracellen v arjekv art. 

Man tar ingen hänsyn till att 
det enligt läkarvetenskapen är 
sjuka människor som behandlas 
på detta vis i 1991 års Sverige 

Vårt andra förslag var att vi 
medborgarvittnen vid tjänst
göringens början fick låna en 
nyckel till intaget för att kunna 
röra oss fritt och självständigt. 
Nyckeln skulle återlämnas vid 
tjänstgöringens slut. Avslaget 
motiverades med att de anhållna 
gick fritt nere i intaget. 

- Är detta den verkliga motive
ringen så är den helt fel och må
ste bygga på ringa eller ingen 
kännedom om hur arbetet bedri
ves i arrestlokalen, vilket är 
skrämmande. Förhållanet är att 
alla anhållna är inlåsta i sina cel
ler och ingen går lös. När anhåll
na vill göra toalettbesök följs de 
av en arrestvakt, vilket gör att de 
ej går själva utan endast i säll
skap med v akt. 

Återigen samma brist pä kun
skap hos de högre befattnings
havarna inom polisen hur verk
samheten bedrives i det egna 
huset. En sädan inställning ska
par inte förtroende, men den v isar 
samtidigt på behovet av medbor
garvittnen hos polisen. 

Det har kommit till min känne
dom att medborgarvittnen på 
högerkanten fått tillgång till 
nyckel. Med detta ställer jag mig 
frågan om det görs en medveten 
indelning .f.!nligt en höger-vän
sterskala. Ar det så faller allt tal 
om tekniska hinder. 

Göte Bergström 

Får kommundelsnämnden 
blir kvar på Norr? 
I tisdags var det öppet möte pä Norra Fäladen om KDN
Norrs framtid. Det var tänkt att centrala politiker skulle 
delta, men kallelse tycks ha gått ut för sent till dessa, så 
endast Claes Göran Jönsson kunde ställa upp. Lokala po
litiker fanns dock på plats, liksom mänga tjänstemän. 

Mötet inleddes med att sociolo
gen Slaffan Lindberg orientera
de om den undersökning som 
lärare och studenter vid sociolo
giska institutionen gjort (för en 
ringa penning), som visar ovan
ligtpositivaresultat av kommun- . 
delsnämndsexperimentet. All- ' 
mänheten har god kunskap om 
KON och tjänstemännen är syn
nerligtvälvilligt inställda: bara 4 
procent är negativ a. Den central a 
förvaltningen fungerar bra: "Det 
är bara att kila in på kontoret vid 
torget", som många uttryckt 
saken vid intervjuerna. 

S taffankunde inte undertrycka 
sin personliga uppfattning att det 
vore tragiskt om experimentet 
skulle upphöra, men han menade 
att denna hans inställning inte 
påverkat vetenskapligheten i 
själva undersökningen. Avennär
varande lokala politiker tyckte 
att experimentet varit lyckat, men 
Ulla-BrittBolin(m)menadeändå 
att hon var "ambivalent" i den 
meningen att de decentralisering
ar som gjorts även skulle kunna 
ha genomförts inom det gamla 
förvaltningssystemet och att 
gjorda erfarenheter därför kan 
komma till nytta. Någon citerade 
då vice ordf Bern t Nilsson som i 
stadsdelstidningen Knorren un
drat: "Frågan är varför de inte 
gör det". 

De närvarande vid mötet var 
förstås intresserade av de olika 
partiemas inställning till KON
verksamheten. Miljöpartiet, vän
sterpartiet och socialdemokrater
na har ju velat indela hela kom
munen enligtKON -systemet och 
kommer nog vilja hitta en kom
promiss. så att KON-Norr kan 
leva vidare; även om det också 
funnits tankegångar om ett 
antingen-eller. Undertecknad 
försökte Iansera en lundamodell, 
med sammanslagna och kraftigt 
reducerade centrala förvaltning
ar och nämnder som lever vidare, 

· samtidigt som antalet kommun
delsnämnder baraförsiktigtökar 
i antal, och dä till omräden som 

.ter si& naturliga. Claes döran 
pekade på svårigheten att ändra 
gamla insuttna förvaltningar. 

Borgarnas syn 
Hur står det då till på den borger
liga sidan. ?Bern t Nilsson( fp) 
kände sig som en dålig företrä da
re för sitt parti, eftersom han är 
för positiv. De som ogillar KON-

experimentet brukar hänvisa till 
erfarenheter från riket i övrigt 
där det bl a talas om fördyringar, 
menade han. Men vad man då 
kan undra som åhörare är v ar för 
experimentet i Lund överhuvud 
taget genomförts. Vi hade ju 
kunnat sitta och invänta resulta
tet från pägående försök i andra 
kommuner! Nå Bemt har inte 
gett upp hoppet och vill att alla 
ska se ljust på framtiden. 

Centerns Åke Fredricson 
kunde konstatera att hans parti i 
alla fall var positivt till KON i 
byarna och s j älv tycktes han inte 
hanågotemotfortsattKDN-verk
sarnhet på Norr. Centern kom
mer att stödja nuvarande försök 
åtminstone tre år framåt. Även 
moderata Ulla-Britt Bolinkunde 
noteradelade uppfattningar inom 
sitt parti, men huvudtrenden går 
nog motett nedläggande. l stället 
ska vi få några sorts kommun
delsråd, utan beslutande funktio
ner. Gun Hellsvik har aviserat 
om en organisationsutredning 
gällande alla förvaltningar och 
här kommer väl också KON 
dryftas. 

Om man i sitt stilla sinne för
söker sammanfatta intrycken så 
är det att alla som vet något om 
KDN-verksarnheteniLundtyck
er att den fungerar bra, men att 
det inte finns någon politisk 
majoritet för fortsatt uppdelning 
av kommunen. Möjligen kan det 
finnas en majoritet för att Norra 
Fäladenoch Veberöd skafåfort
sätta med sitt experimenterande. 
Lundarnodellen enligt min skiss 
vore nog ändå det bästa, men alla 
är ju inte likaförnuftiga som jag. 

Finn Hagberg 
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Bekämpa 
massarbetslösheten! 
Vem tror attCarlBildt tänker göra 
något åt den stigande arbetslöshe
ten? Efter en valrörelse med lud
diga anklagelser mot den social
demokratiska regeringen om att 
arbetslösheten v ar skapad av den, 
är det dags för borgerligheten att 
visa sitt alternativ. Ett hett tips är 
att detta alternativ kommer att ha 
samma innehåll som pastor Jans
sons berömda påse - inget alls. 

Samtidigt slår arbetslösheten 
nya rekord. I regionen gick det i 
september49 sökande på varje le
digt jobb. Platsjournalen är löv
tunn, och Malmö och Helsing
borg är på vägmoten tvåsiffrig ar
betslöshetsprocent. Lund spås 
ligga något lägre, men märk att 
ungdomsarbetslösheten här i sta
den redan i augusti var över 7 
procent. Det verkar som att "vän
tan på bron" skall få en närmast 
för lamande effekt på regionen, för 
det är ju till den kapitalet har knutit 
sina förhoppningar. I så fall har 
bron hittills inte betytt arbetstill
fållen utan uteblivna sådana. 

Marknadskrafterna visar ännu 
en gång att de inte räcker till. 
Tvärtom - efter att ha blivit lata 
och feta under 80-talet sparkar 
kapitalisterna, vid minsta nergång 
i konjunkturen, hellre ut sina an
ställda på gatan än söker moderni
sera företagen och göra framtids
satsningar. Deras "framtidssats
ningar" har varit fastighetsköp i 
Bryssel och Berlin, och deras 
"moderniseringar" har skett i egna 
kontor och villor. 

Kan man göra något åt arbets
lösheten? Ja, naturligtvis finns det 
offensiva åtgärder att sätta in. AMS 
beviljades i våras extra miljarder 
för att utbilda bort en stor del av 
arbetslösheten Det är bra, men 
räckte inte då och räcker ännu 
mindre nu. Vad gäller utbild
ningsplatser i krisdrabbade före
tag verkar stödformerna dåligt. De 
fackliga organisationer som söker 
hävda sådana lösningar som alter
nativ till uppsägningar blir oftast 
överkörda av sina arbetsgivare . 
Eftersom facket saknar maktme
del måste utbildningsstöden till 
krisdrabbade företag vara så ut
formade att de kan läggas fram 
som "an offer you can't refuse", i 
praktiken o mö j liga att avvisa med 
hedern i behåll. Såskulle tusentals 
arbetstillfällen i regionen kunna 
räddas, samtidigt som kompeten
sen och förmågan till snabba 
omställningar ute i företagen skul
le ökas. 

Det är risk för att den asociala 
nedskärningspolitiken gentemot 
kommuner och landsting kommer 
att bli ännu tuffare efter regim
skiftet. Även detta genererar ny 
arbetslöshet. Samtidigt har kom
munernanaturligtvis ett handlings
utrymme, och vi måste kräva en 
ökning i stället för en strypning av 
den kommunala verksamheten. 
Vänsterpartiet i Lund, Styrelsen 

Debattuppskov 
om mp +v 
Jag utlovade i förra numret ome
delbar fortsättning på mitt inlägg 
om den fortsatta relationen mellan 
miljöpartiet och vänsterpartiet, 
mot bakgrund av deras gemen
samma tillbakagång. Men denna 
veckan fanns det ett mer trängan
de ärende att behandla- se arti
keln om riks bangården. Så jag får 
återkomma. 

Tills vidare ska jag jag citera 
från vänsterpartiets senaste parti
styrelsemöte, enligt medlemstid
ningen Vänsterpress. Verkställan
de utskottets inledare Gunnar 
Ågren sade bl a: "Vi måste också 
söka samarbete med miljöpartiet. 
Egentligen skulle det räcka med 
ett parti i Sverige som kombinerar 
en bra miljöpolitik med ett socialt 
perspektiv på samma sätt som i 
Norge. Men vägen till ett sådant 
samarbete är lång och kräver både 
takt, tålamod och förtroendeska
pande åtgärder." 

Gunnar Sandin 

Hansaresan 
Som dagtidningarna meddelat 
riskerar Jundakommunalråden 
Larry Andow (s) och Gun Hells
vik (m) åtal för muta efter att ha 
låtit sej bjudas på en resa till 
Hansadagarna i Ltibeck av Skan
ska. Åklagaren har beslutat full
följa förundersökningen, och det 
skulle han nog inte ha gjort i ett så 
känsligtmål om han inte ansett sej 
ha s m s väl på fötterna. 

Andow försvarar sej bl a med 
att han fick bo på ett "vanligt" 
hotell och att resan skedde i ett 
"gammalt förkrigsplan". Var det 
månne en Junker 52{3, den typ 
som på trettitalet dominerade pas
sagerartrafiken kring Tyskland? 
Men oavsett fabrikatet måste ett 
sågarnmaltflyg betecknas som ett 
veteranplan och är därmed ett ex
klusivt färdmedel, något som fak
tiskt förstärker bilden av smörj
ning och mutresa. 

Vad Gun Hellsvik beträffar har 
hon ända sen i våras varit ett hett 
namn i spekulationerna om ny 
justitieminister. I alla fall vänta
deshon få någon plats i en borger
lig regering. Nu vet vi att så inte 
blev fallet, och vi förstårCarlBildt 
-det kan inte vara roligt att behö
va ansvara för en justitieminister 
som harettmutåtal hängande över 
sej. 

Så Gun Hellsvik får hålla till 
godo med lundapolitiken även i 
fortsättningen. Här ute i provin
sen fårvinöjaossmed politiker av 
något svagare kaliber när det gäl
ler omdöme och moral. 

Shoot-out på Segevång 
Vi ser att Per T Ohlsson, den begå
vade men ännu omogne politiske 
gunfightern på Sydsvenskan, har 
försökt vidga sitt revir igen. Han 
vill ta över delar av kultursidan 
och göra en amerikansk OpEd
sida av det hela. Resterna, dvs. det 
estetiskafinliretkunde väl sen slås 
ihopmednöjessidorna, ochgamle 
kulturredaktören Nils Gunnar 
Nilsson kunde väl åka nånstans, 
t.ex. till Berlin . 

Den här gången var det dock 
Ohlsson som gick på pumpen. Lan
dets kulturredaktörer reste sig sam
fällt och sa att sydsvenskans kul
tursidahör till de bästa i landetoch 
s~n sa fackklubben på tidningen 
s1tt och då var det kört för den här 
gången. I onsdagens Sydsvenska 
stiger den formelle chefredaktö
ren Per Gunnar Holmgren fram 
och försöker dölja motgången ge
nom att tala om annat. Det är näm
ligen så att "uppgifter om interna 
redaktionella diskusioner sluppit 
ut utanför våra väggar". Ja, tänka 
sig, snart finns det inga gentiemen 
kvar i pressen som kan hålla käft 
om sånt som inte angår allmänhe
ten. 
Holmgren låtsas nu som om det 

hela gällde oberoendet gentemot 
ägaren och fram stiger Knut Ham
marskjöld och garanterar det
samma. Ack, detta i det Wahl
grenska h'.lset, där det ännu dröjer 
sig kvar en doft av kaffe och 
pepparkakor från Medborgerlig 
Samlings dagar. 

Vad gäller OpEd har vi på 
Veckobladet alltid kört med sånt, 
här har vi aldrig fegat för yankee 
fashion . Och visst kan man undra 
varför just kultursidor ska leva 
sina avskilda och trygga liv när 
världen i övrigt ständigt föränd
ras. ~og finns det något skrå
mässigt en-för -alla-alla -för -en när 
kulturredaktörerna rycker ut för 
varandra. Å andra sidan har pessi
misterna ofta fått rätt- vem minns 
inte slakten på K vällspostens kul
tursida, ledd av tidrlingsadmini
slratörer av Holmgrens sort? 
Men centralfiguren i det här dra

mat är Per T Ohlsson. Han har på 
kort tid gjort sig till sydsvenskans 
ansikte utåt. Hans makthunger och 
äregirighet är långt ifrån mättade, 
och han tycks inte ha några skrup
ler i kampen för sanning och god
het, en trigger-happy sheriff som 
stigit av tåget vid high noon i det 
korrumperadeMalmö.Närhanser 
till att en av landets främsta skri
benter sparkas på en eftermiddag 
liknar det mest en roman från det 
80-talets New York där Ohlsson 
hämtat sin världsbild. Vi lovar att 
återkomma med rapporter från 
hans karriär. 

Lucifer 

~ej, vivetattdettaegentligenärenannanOhlssonochintePerT.Men 
~arMga;;:~ uppsynen (och stavningen) stämde så bra att vi inte 

e ta l att dleranvända Göte Bergströmsfina teckning. 



H ysteri kring riks bangården 
Det blev som jag fruktade (se VB nr 26): rena hysterin har 
utbrutit kring banverkets planer att anlägga en behövlig 
och rationell rangerbangård på de anonyma slättmarkerna 
nordväst om Lund. I dagarna uppvaktas bl a Lunds komu
nalpolitiker med ett propagandamaterial, utsänt av Gun
nesbo byalagoch några byföreningar .Akeriförbundet, V o Ivo 
ochandra vägintressen har anledning attjubla medan läget 
är bekymmersamt för de järnvägs- och miljövänner som 
verkligen menar något med sitt ställningstagande. 

Även ett antal kommuner som 
berörs av planen har protesterat. 
Dit hör Käv !inge. Och det veckan 
efter att man genom ett formellt 
tvivelaktrigt beslut har släppt loss 
en miljöförstörande bilflod till de 
nya köpladorna ute i Lödde
köpinge. Tala om miljöhyckleri! 

Tio gångers marginal 
Som bilaga till protestskrivelsen 
finns ett antal sidor ur banverkets 
utredning, där aktionsgruppen 
strukit under vissa rader som an
ses som särskilt graverande mot 
projektet. Jagska återge, och kom
mentera, några av dessa citat. 

Trafik med långa, tunga gods
tåg "!f? d för stor risk för vibratio
ner. Aven i samband med range
ring av vagnar uppstår vibratio
ner och buller. 

Ja. Men ett stycke längre ner i 
utredningen står det: "Vår erfa
renhet frän tidigare mätrtingar i 
friktionsjordar i samband med 
planering av ettnytt bostadsområ
de visar att vibrationerna är för
sumbara redan 50 m vid sidan av 
spåren." 

Sä aktionsgruppen på Gunnes
bo kan sova lugnt. I dess eget 
flygblad står ju att det blir tio 
gånger så längt, dvs 500 m, till 
riksbangärden - och det som då 
avses är inget spär utan skydds
zonens ytterkant. 

Mindre åker - bra! 
Verksamheten på Riksbangården 
pågår under hela dygnet, möjli
gentillochmedmedenvisstyngd
punkt under natten. 

Den stationära belysningen bör 
utformas s ä, att själva ljuskälloma 
inte syns utifrån, fortsätter utred
ningen. Det bör inte vara så sv ärt 
att ordna. I allahändelser blir stör
ningen vida mindre än frän den 
vägbelysningsomböndemaiNöb
belöv och Fjelie har på betydligt 
närmre häll frän husväggen. När 
hörde vi några protester mot den? 

Konflikten med jordbrukets in
tressen är mycket stor. 

För tio är sen hade detta v ar i t ett 
tungt argument. Nu vet vi att den 
svenska åkerarealen ska krympas 
med minst 25 procent, och man 
söker med ljus och lykta efter al
ternativ användning. Jordmånen 
nordväst om Lund är mycket god, 
men det betyder att för varje hek
tar som tas ur produktion där kan 
en större areal behållas på annat 
häll, där den kll?ske ~tyder mer 

för landskapsbilden och det loka
Ja näringslivet. 

Fler drabbas 
i andra alternativ 
Konflikten med befintlig bebyg
gelse är relativt stor. 

Därmed avses att ett tjugotal 
bostadshus f är flyttas efter full ut
byggnad, och det kan naturlig~is 
vara trist för dem som bor dar, 
även om nu trakten inte har några 
särskildakvaliteter. Men ännu fler 
berörs i de flesta andra av de alter
nativ som banverket rekommen-

derar. 
Ett östligt läge för bangården 

kan innebära konflikter med stör
ningar av detta bostadsområde. 

Vilketomräde?Ingetbefmtligt, 
utan det som till äventvrs kan växa 

~pp. ~äster om V allkärra f d sta
tion. Men detta är bara ännu ett 
skäl för att bangärden bör ges ett 
västligt läge- se nedan. 

starka upplevelser? 
Området vid Lackalänga har en 
landskapsbildmed utpräglads/ätt
karaktär. - Det har en särskild 
prägel, som ger starka upplevel
ser. - Allt som reser sig över 
marken framträder tydligt. 

Förvisso. Själv älskar jag slät
ten, och det var främst för dess 
skull som jag en gäng valde att 
flytta till Skäne efter uppväxten i 
det skogiga Värmland. Men jag 
tröstar me j med att det i lundatrak
ten och Skäne finns gottom områ
den med ännu finare slättkaraktär, 
och att slättintrycket på häll kom
mer att bestä även med en riks
bangär~_ - landskapet förblir ju 

öppet. Vad de starka upplevelser
na kring Nybohov och Storegärd 
beträffarvilljag inte betvivla utre
darens subjektiv a uppfattning, 
men undrar hur mänga som delar 
den. Va? har varit den vanligaste 
kommentaren hos dem som jag 
själv har frägat. 

Viktigare än öken 
Allt som reser sig över marken 
framträder tydligt. Landskapet är 
enkelt och renodlat, och därmed 
känsligt för visuella ingrepp, som 
lätt kan påverka landskapets sär
art. -B angårdenavviker ... starkt 
från slättens karaktär och kom
mer att stå i stark kontrast mot det 
enkla, storslagna åkerbruket. 
Varje volymframträder tydligt på 
slätten. - Däremot kommer ma
ster, luftledningar, belysning, 
vagnar och byggnader att mar
kant framträda i landskapsbilden. 

Jag fäster mej vid ordet "renod
lat". Jag uppfattar det bokstav Ii g t: 
ren-odlat, den härda odlingen har 
sopat bort nästan allt av slättens 
traditionella smäelement, dem som 
bl a naturvärdarna s ä ofta sörjer. 
"Åkeröken" är ett uttryck som de 
ibland använder om sädana land
skap. 

Jag är ingen vän av öknar men 
även Sahara kan ha sin tjusning. 
Klart är att landskapet blir påver
kat med en riksbangärd. Men 
miljövärmerna fär akta sej för att 
driva argumentet om mastema 
alltför längt. Vi har redan sett hur 
det har använts mot vindkraftver
ken - av vilka det redan ftnns två 
i den aktuella trakten. Här finns 
faktiskt klara paralleller. Minst 
lika många som säger sej gilla 
järnvägen är positiva till den rena 
vindenergin -men bara i princip, 
inte när de riskerar att skymta en 
snurra frän sin egen trädgärd eller 
fä en smula flimmer på teveskär
men. 

Lite uppifrånperspektiv är nöd
vändigt ibland. 

Buller och buller 
Tåg- och biltrafiken till och från 
bangården kan medföra buller-

störningar för bebyggelsen vid 
Norra Nöbbelöv, Furulund och 
Lackalänga. 

Järnvägen förbi Norra Nöbbe
löv- Gunnesbo kommer att byg
gas ut med dubbelspär under nitti
talet, i första hand för persontrafi
kens skull, för denkommer att öka 
betydligt. Det har inget med riks 
bangärden att göra. Den kommer i 
huvudsak att matas västerifrån. 

Men visst kan tunga täg höras 
längt vid gynnsamt väder. Ja, jag 
säger "gynnsamt", för en tågvän 
gillar att höra det svaga tägmull
ret, med tanke på vad det symbo
liserar. Däremot retar jag mej pä 
bullret frän motorvägen, av mot
svarande skäl. Bilarna kommer att 
störa nöbbelövama längt mer än 
tägen även i fortsättningen. Men 
det är viktigt att viallasläss för, att 
SJ transporterar så mycket som 
möjligt till sin riksbangärd med 
lokalgodståg i stället för lastbil. 

Risken för att kontrollerade 
utsläpp från bangården skall be
röra större bostadsområden be
döms därför som relativt stor. 

Det mäste man naturligtvis ta 
allvarligt pä. Men farligt gods går 
säkrare på järnvägen än pä lands
vägen . 

Bäst i väster 
Inom området finns tre ekologiskt 
känsliga områden. - Inom dessa 
två sistnämnda [Fels mosse och 
ett område vid Norra Nöbbelöv J 
anser kommunen (Lund) qtt stark 
restriktivitet skall iakttasvid pröv
ning av nya miljöbelastande verk
samheter. 

Naturområdena kring Lund är, 
efter böndernas härjningar, inte 
fler än att de mäste skyddas noga. 
Men efter vad jag förstär behöver 
de ovannämnda inte vara hotade. 
Dels ligger de uppströms bangår
den. Dels gär det att förskjuta 
denna åt väster, närmare motorvä
gen. Därmed minimeras ocksä alla 
former av störningar på tätbebyg
gelsen i Lund. Mot detta anför ut
redningen: 

En västligplacering av bangår
den ger konflikter med kulturmil
jövårdens intressen. 

Men dessa intressen är, fortsät
ter utredningen, bara "måttligt 
starka". Totalt sett är säkert ett 
västligt läge bäst. 

Naturvårdsintressena inom 
området är inte särskilt starka, 
står det sanunanfattrtingsvis i ut
redningen. För detta har aktions
gruppen satt ett frågetecken. Den 
är tydligen av annan uppfattning . 
Själv vill jag uppmana alla att ge 
sej ut till aktuella området och 
skapa sej en egen mening. 

Inte minst de politiker som ak
tionsgruppen nu uppmanar en att 
bearbeta per telefon. Själv nöjer 
jag mej med VB. Här kommer 
frägan att ägnas fortsatt intresse, 
och inte minst kommer vi att kri
tiskt följa hur miljöpartiets och 
vänsterpartiets politiker ställer se j. 
Om de är att lita pä när det gäller 
de överordnade miljöintressena. 

Gunnar Sandin 
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HAR DU FL YTI AT? Skicka hela adressdelen till Veckobladet, 
(se ovan). 
NY ADRESS ................................................ ........................ . 

Svar till 
Sten Henriksson 
Du kritiserar styrelsens eftervals
ledare för att vara ortodox och 
frånta oss själva i partiet ansvaret 
för valutgången. Du påstår att 
innehållet är "Världen är åt helve
te och valmanskåren är inte värdig 
ett sådant parti som vårt". 

I själva verket står det "Försö
ken att bredda vänsterpartiet ge
nom att bjuda in andra partier 
misslyckades . Vi hade chansen 
efter förra årets kongress att vinna 
missnöjda socialdemokrater och 
besviknamiljövännermen tog den 
inte. Med ett kosmetiskt namnby
te och en partiledare som har tving
ats sitta för länge får vi vara tack
samma för att vi inte hamnade 
utanför riksdagen." 

Kritiken kunde kanske uttryckts 
annorlunda och mer fantasifullt 
men det är kritik och den är inte 
mild. 

Har jag missuppfattat dig? Du 
menar kanske att styrelsen i leda
ren skulle varit mer kritisk mot 
vårt eget lokalpolitiska arbete här 
i Lund? Men inte kan vänsterpar
tiet i Lund göras ansvarigt för att 
en hel generation ungdomar i hela 
landet dras med i en våldsam 
högervind som dessutom backas 
upp med pengar från SAF. 

"Nöjda bevarare", säger du att 
vi är. Jag tyckervarken vi är nöjda 
eller bevarare. Vi har förändrat en 
hel del i Lund de senaste tre åren. 
Vi är inte nöjda bara för att vi inte 
längre ser ut eller låter som vi 
gjorde på 70-talet. 

Visst finns det en hel del som 
kunde gjorts bättre både under 
valrörelsen och under de gångna 
tre åren. Det hoppas jag vi kom
mer att diskutera både en och flera 
gånger, bland annat på medlems
mötet nu i veckan. Men jag vid
håller att det är bra gjort av vän
sterpartiet i Lund att hålla ställ
ningarna när högervinden blåser 
så hårt. 

Kajsa Theander 

ALTHORN BORTSKÄNKES 
till spelsugen . Ring Gunnar S, 
135899. 

Skärpt 
Politiken blir allt intressantare, för 
att använda en förskönande ut
tryck. I Tyskland stormas gäst
arbetarförläggningar (men vän
stern mobiliserar motstånd!), i 
Hö ör har rena fascister kommit in 
i fullmäktige och i skolvalet rös
tade en tiondel av gymnasisterna 
på partier som står till höger om 
ny demokrati. 

-Snart blirdetnog dagsförvän
stern att bege sej ut på gatorna och 
prygla smånassar. Vi kan ju mas
kera det som föräldravandringar, 
säger Gustaf, som räds varken 
klass- eller generationskampen. 

Grr 

Sportextra 
Att gå är bra för hälsan . Deltar 
man dessutom i Riksmarschen, 
som pågår t o m 6/1 O bidrar man 
till bekämpandet av cancer ge
nom att betala en startavgift på 
30kr. 

I Lund kan man g å till turist by
rån lördag 10-14 och söndag 
12-16 och erhålla information 
om gåsträcka samt betala start
kort. 

Ny förening 
För övrigt har i nära anslutrting 
till Vänsterns IF bildats en gå
förening med nedanstående 
grundsatser: 
l. Gå där du står(dvs umyttja 
vardagens alla tillfällen). 
2. S tå inte, gå! (håll dig i rörelse). 
3. G å inte för långt(håll din egen 
takt och sträcka). 
4. Gå inte bara(se dig omkring, 
lyssna på musik osv). 
5. Betala årsavgift l kr för oför
utsedda utgifter. 
6. Korta möten hålls gående när 
två medlemmar möts. 
7. LGF (Lunds gåförening) sam
lar på vi sdomsord som innehål 
lerordet "gå", t ex Att gå är att dö 
en smula. 
Kontaktperson: Finn, tell29098. 

Karin Blom 
Uarda vägen D:85 
223 7l Lund 

Homokulturell 
festival 5-20/10 
RFSL och Folkets Bio bjuder på 
tidernas största (i Lund)homokul
turella manifestation under två 
veckor i oktober. Det blir filmer 
från när och fjärran . Komedi, tra
gedi, dokumentär och t o m musi
cal, säger arrangörerna i sitt gröna 
programblad som kan fås på Ca fe 
GAN, Lill a Fiskaregatan 12, in på 
gården. 

Ur programmet saxar vi: 
Konst: Lars Rad in g vi sardelar av 
sina nya produktion på ca re CiA N 
under tiden 5-20 okt. Verni ssage 
i morgon kl 14. 

Teater: lörd och sönd spelas Alan 
Ayckborns pjäs "Nedräkningen" 
på cafe GAN. Det är teatergrup
pen"Bombadefamiljen"frånGö
teborg. Pjäsen ges lärd kl21 (med 
fest efteråt) och sönd kl18 . Entre 
30:-

Poesi&prosa: Ninni Holmqvist 
läsereget på cafe GAN lörd 12/10 
kl19 . 

Musik: "Med örat mot marken" 
är ettprogram i diktoch ton av och 
med Eva Hansson och Anna-Lena 
Ahlström. De kommer till cafe 
GAN nästa lördag och söndag. 
Bådakvällamakll9.30. Entre45: -

Film: 9-13/10 på Södran, St Sö
derg 64. Pris 45:-/föreställning. 
Bilj o bokning: Folkets Bio tel 
131050. 
"Wewereone man"O 19o Fr2J 
"A woman like Eve".O 2 1 o Fr J l) 
"DieJungfrauenmaschinc'To J l) , 
Lö 21 
"Mala noche" To 21, Lö 23 
"Suna" Fr 23, Sö 21. 
"Rainbow serpent" Lö 19, Sö 19 
"Silent pioncers" o "The making 
of monsters" Sö 17 

Sånt händer inte här 
(IT) Reykjaviks enda gågata, den 
l 00 meter långa Ausrursträti, skall 
bli bilväg igen. stadfullmäktige 
har med detta beslut givit efter för 
köpmännen i centrum, som häv
dar att nedgången i försäljningen 
beror på att de bilburna inte kan 
köra genom den allra viktigaste 
affärsgatan. Island är efter USA 
världens biltätaste land. På en 
kvarts miljon invånare ftnns där 
134 000 bilar. 

POSTTIDNING 

Oktober kommer m~d dåligt vä
der. Vadskamanegentligengöra 
i trädgården så här års? Jag gall
rar lite bland krusbärsbuskarna 
och får repor på händerna. Det är 
svårt atthittade rätta grenarna att 
knipa av, även om det ganska 
tydligt står i böckerna att si och 
så ska man göra. Hallonen är 
enklare: det är bara att ta de skott 
som burit frukt. 

J ag går och mumsar på en liten 
grömöd busktomat när sambon 
ber mig klättra upp i vårt päron
träd, för att ta de översta frukter
na. Det är etthärligt träd, som ger 
söta, saftiga Päron! Det går bra 
att komma upp och detkänns fint 
att sitta i den svajande toppen 
och känna sig som en skata. 

Efter väl förrättat v ärv klättrar 
jag ner och ska hoppa ner på 
trädgårdsstolen som står under 
trädet. Då_vill det sig inte bättre 
än att sittvirket går sönder. Ett 
ramaskri hörs från sambon. Jag 
haft sönder en stol som var med 
på Stockholrnsutställrtingen 1930 
och som ägts av konstprofessorn 
Greger Paulsson. 

sloköradhastar jag över stake
tet till minjärnvägslott (men hin
ner ändå få med mig några goda 
päron). 

Konstkunnig a, som jag senare 
~ratat med, menar att jag ofrivil
hgt utfört en symbolhandling som 
forkunnat funktwnali smens död. 
Dock lär sambon inte finna nä
gan tröst i detta. 

KOMPOL Möte må 7/1 O kl 19.15. Hur vi 
ska arbeta i KOMPOL 

HANNAS FLÄKT Sö 6.10 kl 17.30 rep 
på Palaestra: Satsuma, l kan ikke , Säg 
Oh, La Cumparsita , Blues for brass , 

RÖDA KAPELLET Fr 4.10 avresa ti ll 
Greifswald fr Lund C 20.58 Malmö C 
21.25. Sö 6.10 12.45 saml. stadsbiblio
tekets huvudingång .Sönd ingen rep. 

VECKOBLADET 
Detta nummer gjordes av Finn Hagberg 
och Gunnar Sandin. 

m 
Kontak tredaktör för nästa nummer 
Gunnar Sandm, tel 135899. 
Vid utebl iven tidning ring Rune Liljekvist 
138213 el. 115069 
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