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till Kävlinge, det projekterade, 
har inte oväntat lett till opposi
tion bland kringboende villaäga
re. Det gläder oss att man ännu 
inte tycks ha föreburit några all
männa miljöskäl utan nöjer sej 
med att tala i egen sak. 

Detta är mycket legitimt. Sam
tidigt är detta ett ovanligt tydligt 
fall där det allmänna intresset 
måste få gå före det enskilda. 
Och allmännintresset är mycket 
starkt. Dels handlar det om att 
järnvägen genom snabbtåg ska 
kunna effektivt konkurrera med 
miljöförstörande bilar och flyg
plan på en sträcka som Malmö
Göteborg. Dels gäller det påga
tågstrafiken till Gunnesbo och 
till den nya stadsdel som förr 
eller senare kommer attväxa upp 
kring en ny hållplats vid V all
kärra. 

Villaägarna har presenterat ett 
förslag där Västkustbanan ska 
vika av från stambanan nånstans 
söder om Stångby. Därmed skul
leGunnesbooch Vallkärramista 
sina tåg, för inte har man råd att 
trafikera tv å nästan parallella 
linier. Det förvånar oss att bygg-

Endast tomten är röd ... 
V änster.parti et 
håller Oppet Hus 
skyltsöndan l dec. 
på partilokalen, Bredgatan 28, kl 
14-18. Servering av kaffe, glögg, 
pepparkakor. Diskussioner med 
aktiva inom partiet på olika ni
våer. Musik och sång. 
Bokbord kl 14-18 på Stortorget 
med kaffe, glögg och pepparka
kor samt musik av Röda Kapellet 
kl14-15. 
Information om utförligare pro
gram nästa vecka. 

nadsnämnden nu vill utreda en 
sådan spärsträckning. De ome
delbara nackdelarna är så stora 
att projektet måste betraktas som 
dödfött, och varför ska då ban
verket eller någon annan instans 
behöva lägga ut en massa utred
ningspengar? Dessutom: om 
stadsbyggnadskontoret anser 
saken så angelägen borde man 
rimligen ha tagit upp tanken i det 
förslag till översiktsplansom pre
senterades så sent som förra året. 

Däremot är det lätt att instäm
ma i miljö & häloskyddsnämn
dens krav på lägre bullernivåer 
och en opartisk instans för bul
lerprövningen. Det blir till att 
byggafler bullervallar. Gärnaså
dana av armerad jord, som kan 
göras både smala och grönskan
de. 

Behåll 
biblioteken 
Nej, vi tycker inte att biblioteket 
ska lägga ner sina innerstads
filialer. Ja, vi tycker attdetärv ärt 
att höja skatten eller sänka kom
munalrådslönerna för att kunna 
bevara denna kulturella grund
service. Nej, vi som utnyttjar hu
vudbiblioteket vill inte, på nu 
befintligt utrymme, trängas med 
en massa nya besökare. Det är 
trångt som det är. 

V iantar andevälbeställda bor
gerliga politikerna antingen har 
goda privata boksamlingar eller 
inte bryr sej så mycket om läs
ning. I alla fall är det sällan som 
vi ser någon av dem på bibliote
ket. Men de kunde ju se saken 
operationellt. Lund har trots allt 
image av kulturstad, och en så
dan image är guld värd när det 
gäller att attrahera kvalificerad 
och ofi.ast högskanande arbets
kraft, med vidhängande företag . 
Den bilden fläckas lätt för t ex 
den inköpschef som har skaffat 
en dyr villa på yttre Linero men 
finner att hon (och hennes barn) 
har fyra kilometer till bibliote
ket. 

Menegentligen är detdumt att 
motivera biblioteken med deras 
nytta. Det borde räcka med läs
allmänbildningsglädjen. Som vi 
borde ha råd att erbjuda åt alla i 
en rik stad som Lund. 

I en uppmärksammad insändare 

Låt Veberöd 
BRINNA! 
Liksom alla andra förvaltningar 
har räddningsnämnden fått ett 
saftigt sparbeting. Chefen före
slär att brandkärerna läggs ner i 
alla fyra byarna. 

I vänsterpartikretsar uppkom 
ettsådantförslag redanförmånga 
år sedan, och förslaget bör därför 
hälsas med tillfredsställelse. 
Ä ven från borgerligt håll har det 
tidigare yppats tvivel om deltids
kårernas effektivitet. Dethar bl a 
sagts att många frivilliga brand
män är såfeta att de inte kommer 
i sina uniformer. 

Reformen innebär att det kan 
dröja upp till tretti minuter innan 
brandkåren är på plats i de ytter
sta kommundelarna. Om nu 
brandkåren (och den borgerliga 
majoriteten?) kan lägga ett så
dantför$~agundrarvarfördetska 
varasåomidgängligtmedenpas
sage undermotorvägen vid Tetra 
Pak, som kostar pengar och ska
par en oönskad ström av annan 
biltrafik, närdet i dettafallet bara 
handlar om att reducera utryck
ningstiden från fyra minuter till 
två. 

En allmän konsekvens av be
sparingarna (se även biblioteket 
och nedläggningen av kommun
delsnämnderna) blir en centrali
sering till själva Lund och inner
staden. Inte VB emot, men vad 
säger centern? 

i VB nr 33 hävdade HenrikPfannenstill att tidningen visadealltför litenförstde/se för invånarna i de östra 
kommundelarna, smiJbarnsfamiljerna och bilägarna. F ör att gottgöra visar vi Knitte Stenlunds bild av en 
överlastadfamilj mot en lantlig bakgrund. 
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Demokratiskt 
underskott 
i Iundapolitiken 
Moderaterna och folkpartiet vi
sar nonchalariS mot demokratin 
med sitt agerande vid fördelning
en av poster efter valet. De bor
gerligahar tagit sä lång tid pä sig 
att komma överens att de kraftigt 
försvårat de andra partiernas 
möjligheter att pä ett bra demo
kratiskt sätt utse sina represen
tanter i styrelser och nämnder. 
Vidare har de borgerliga inrättat 
nya poster, minskat nämndernas 
storlek samt ökat arvoden på ett 
sådant sätt, att den demokratiska 
insynen minskat. Samtidigt ökar 
de kostnaderna med ca 1,3 miljo
ner kr per är. Det mesta av peng
am~. ko~er att gä till egna 
politiker mom det borgerliga 
blocket. 

I måndags, den 18 november, 
skulle partiernas nomineringar 
till poster i styrelser och närmi
der vara klara. 

Det har gått nio veckor sedan 
valet. Av dessa veckor har det 
borgerliga blocket behövt mer 
än sju (7!) för att förhandla och 
diskutera i sina respektive parti
er. Först när de borgerliga parti
erna var klara visste vi andrahur 
stora de olika närrulderna skulle 
vara och vilka nya poster som 
skulle fmnas. Det innebär att vi 
andra partier inte kunde börja 
förhandla innan de borgerliga 
partierna hade kommit övereriS. 

På eftermiddagen den 7 no
vember, timmarna innan kom
munstyrelsen skulle väljas och 
borgarna måste vara eniga, pre
senterade det borgerliga blocket 
sin övereriSkommelse. Då hade 
vi övriga partier endast några 
dagar på oss att förhandla och 
diskutera med våra partier. Vår 
valberedning har fått ytterligt 
begränsad tid pä sig. På ett par 
~ällar skulle den få fram förslag 
ull väriSterpartiets ledarnöter i 
styrelser och nämnder. 

VäriSterpartiets medlemsmöte 
reagerade mycket kraftigt pä att 
oppositionspartierna fått så lite 
tid och uttalade att de borgerliga 
partierna visat nonchalans mot 
den demokratiska processen. 

Majoritetspartiernas har beslu
tat att minska antalet ledarnöter i 
nämnderna. Detta g är framför allt 
ut över väriSterpartiet, som trots 
an det erhöll fem mandat i valet 
inte blir representerat ens i de 
stö~~a närrulde~a. Trots att op
posiUonen fär mmdre insyn i de
t politiska arbetet minskar emel
lertid inte kostnaden för politi
ker. Borgarnas överenskommel
se innebär i stället ökade kostna
dermedca 1,3 miljoner kr per år. 
Moderaterna, folkpartiet och cen
tern höjer arvodena för ledarnö
ternaistyrelserochnämndersarnt 

SJUka. TV h. jukaffetiEricssonHotLineCafe." 
oc Ibland rentav rymmer ett J ä lån · 

mätt av radikalism. Nu ska det dras a, s g t mm sagesperson. Man 
Heliga tider fär väl se det positivt: universitets-

N 
in.DetkanvälintebaravaraovilJ·an 1·· · all • äväl, jag tvingas ju ringa en del i ararna sitter ts .. numera inte i 

alla fall. Men det fmns gräriSer. att rubba gamla vanor som gör mig något elfenbenstorn och forskar 
T.ex. ringer J· ag aldrig under Da- sorgsen? Har VB-läsarna några eller.sä., utan fmns mitt ib.land oss, 

synpunkter? geriS Eko, kl 18.00 -18.30. Jag är ute 1 det pulserande Livet, eller 
uppväxtmed attnyheternaoch ekot Marknaden, som man numera sä-Den svarta måndagen v d 
(som dock inte låg så tidigt förr) E ger. a gäller nationalekonomi n vän berättade per telefon: "Pä k k sku~le respekteras, tystnad var nationalekonomiska institutionen ans e man kan se engagemanget 
påbjuden och pratade man inte brukar det J· u vara lugnt och stilla, som en variant av den s.k. pilot-
halvviskande blev man åthutad. skolan. De akademiska national-
s lite stämning av herrklubb. Men du k 
j!ilvfallet har jag överfört det pä e onomerna har inte bara nöjt sig 

mma egna barn som en del av det ~kull~ ha sett i måndags. Det var med att prisa den moderna kapi-
sociala arvet mte till att känna igen- undervis- talismenochbevisateoremomdess 

N ningen !äg nästan nere. Folk satt · al. ä 
u läser jag i tidningen i veckan bara i sina telefoner och snackade opum Itet utan ocks i handling 

att det är bara l procent av befolk- visat att de trorpäden. Att ha hjärta 
ningen som hör pä kvällsekot, med banker och mäklare. 'SäljEr- och plånbok på sanunaställe är väl 

d icsson' lät det som i en mängstäm- be dr d ., 
me an t.ex. morgonekot ligger mig kör genom de tunna dörrarna en un ariSvär hitilning? 
uppåt 6 procent. Folk ser i ökande 
utsträckning i stället pä tidiga Ak- ----------------,:--~~~---L:.:.:uc.:1:::.;ife~r 
tuellt. Följaktligen planerar radi- . gen glest i foajen en trappa upp, 
ons nyhetsredaktion att avkorta Välgörande... o~h jag hörde några som npg 
kvällsekot till en kvart. SJälva var arrangörer berätta att 

Kvalitetsförsämring 
Detärenhörnpelarei tillvaronsom 
därmed rasar, men sä är det ju, allt 
som är fast förflyktigas. Men värre 
är att det innebär en kvalitetsför
sämring. De korta nyheterna i P3 
etc. vid jämna timmar är helt 
otillfredställande, det behövs in ter
vjuer och kommentarer. Rapport i 
TV2 flnner jag genomideologiserat 
med framställningar och kommen
tarer som är präglade av populari-

för partiföreträdarna. De inför 
arvoden i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Dessutom inrättar 
~e två nya utskott, miljödelega
tionen och förnyelsedelegatio
nen. Det huvudsakliga syftet är 
att ge centerns partiförträdare en 
kommunal heltidslön och kom
pensera moderaterna för extra
pengarna till centern. Dessa för
sörjningsutskott kostar tillsarn
mans ca 330.000 kr per år. Sum
man kan jämföras med de 
350.000 kr som biblioteksfilia
len på Järnåkra kostar och som 
de borgerliga inte ariSer sig ha 
räd till. 

Moderaterna, folkpartiet och 
centernhandskas ariSVarslöstmed 
kommunens pengar. De har bli
vit fångade i sin egen prestige
kamp och tappat alla rimlighets
bedömningar. Det är skandalöst 
att höja kommunens kostnader 
för politiker samtidigt som all 
arm an kommunal verksamhet får 
härda sparbeting. 

Vänsterpartiet, styrelsen 

Forts fr dn sid 4. de också betalt entreavgift. "Än 
vändaiporten. "Manfärpriorite- fmns det solidarite", sa de till 
ra", sa biljettförsäljaren okäns- varandra. 
ligt. ''En biobiljettkostar 70 kro- Det som hindrade mig från att 
nor och vill jag gå på popkonsrt skämmas när jag klev upp pä see-
är jag betala det dubbla. Dess- nen, varinsikten attpraktiskttaget 
utom gär ju pengarna till väl- alla åhörare var medverknde. 
görande ändamål. Marknadsföringsmässigt var det 

Jag insåg att jag hamnat p Hel hela ett fiasko: det borde ha suttit 
ställe. Jag deltog i denna stund i pälsar och välskräddade kosty-
et projekt för välgörande ända- mer i publiken. Men de var inte 
mäl där kulorna som samlades in ?är. Och där fanns an turligtvis 
var mycket viktigare än att alla mtehellersärskiltmängamänni-
som ville kunde fä delta. skor ur Lunds latinarnerikariSka 

Inte förvånande var det tämli- befolkning. 

Cirkus Hellsvik 
pr 

- Separeradeele
fanter är inte mitt 
bord, försökte 
Gun H elisvik säga 
inför Sicansens 
hungerstrejkande 
djurskötare . A4en 
en A4inister får 
inte varafräm
mandeför ntlgot. 
Teckning Göte 
Bergström. 



Nyvalda landstingets första möte 
I måndags inledde landstinget sitt 
tre dagar långa budgetmöte utan 
vänsterpartiet, men med nyinval
da KDS. A v de l 09ledamöterna 
är så pass många som 42 helt n~ a. 
Borgarna har betryggande maJO
ritetmed 64 mandatmotsocialde
mokraternas 41 och miljöpartiets 
4. 

I borgarnas budgetskrivelseoch 
i avgående och tillträdande PV
ordförandenas, moderatemas Lars 
Walbergs och Carl Sonesons, in
lägg i den allmänpolitiska debat
ten var det s k systemskiftet klart 
uttalat.Senastden31/121993skall 
alla basenheter vara förvandlade 
till resultatenheter. Dessutom skall 
privatläkenet tillåtas växa nästan 
ohämmat. 

Samtliga debattörer talade om 
landstingets dåliga ekonomi, so!ll 
faktiskt för 1992 inte är så dålig 
eftersom skatteintäkterna blir 
ovanligt stora p g a förhållandevis 
bra lönestegringar för två år se
dan. Detta tog Helena Svantesson 
fasta på i sin protokollsanteckning 
till FU:s budgetbeslut Anteck
ningen visar att det går alldeles 
utmärkt att fmansiera en offensiv 
budget som leder till förbättringar 
för både patienter och anställda. 

I sitt inledningsanförande un
derströk Bengt Holgersson (s) att 
han saknar Vänsterpartiets dukti
ga debattörer och han fick med
håll av bl a Kay-Wilhelm Win-

qvist (fp). I övrigt menade Hol
gersson attMLLmåstesatsa på en 
utökad investering därför att vi 
befinner oss i en lågkonjunktur i 
vilken byggarbetslösheten kan 
komma att stiga till25% om inget 
görs. Hanfickemellertid inte gehör 
för denna förnuftiga linje. 

(s) och (mp) kommer under de 
närmaste tre åren att stå för oppo
sitionen i landstingetochmp:s nye 
ledamot från Helsingborg, Erik 
Ryding, höll ett bra jungfrutal i 
vilket han dömde ut borgarnas 
budgetförslag. Han blev också 
direkt påhoppad av Carl Soneson 
(m), som kallade R y ding en typisk 
planekonomist. 

KDS:aren Carlos Medina, som 
tidigare lär ha tillhört både (s) och 
(fp) kallade socialdemokratisk 
politik för enfaldig medan han 
ansåg att borgerlig och särskilt 
kristdemokratisk politik står för 
mångfald. Han angrep också Bengt 
Holgersson på ettmycket svårtol
kat sätt, men det hade förmodli
gen att göra med hans tidigare 
socialdemokratiska engagemang. 

När VB pressläggs har MLL:s 
budgetjust spikats och den kom
mer att innebära inledningen på 
stora förändringar i landstinget. 
Detdröjernutreårinnan Vänster
partiet ska försöka ta sig in i lands
tinget på nytt, men fram till dess 
lär borgerlig politik ha radikalise
rat väljarna. 

Vänsterpartistpå läktaren 

Programdiskussioner 
Vänsterpartiet i Lund inleder dis
kussionerna om ett nytt partipro
gram med attmedlemmarJ?-a stads
delsvis ges möjlighet att diskutera 
de grundsatser som antogs i sam
band med namnbytet på förra 
partikongressen. . .. 

På väster startade man 1 son
dags. Nio medlemmar hade hör
sammat kallelsen. Diskussionen 
utgick från de grundsatser som 
behandlarpartiets långsiktigamål 
samt dess karaktär, men deltagar
na lyckades snabbt snudda vid de 
flesta av de ämnen som kan väntas 
komma att stå i centrum för pro
gramdebatten. 

Alla verkade vara överens om 
att partiets långsiktiga mål fortfa
rande bör vara ett annat ekono
miskt system än det kapitalistiska. 
Något oeniga tycktes man däre
motvaraomhurmycketidegamla 
socialistiska visionerna som fort
farande är hållbart. Däremot var 
alla ense om att det saknas ett 
demokratiperspektiv i grundsat
semas beskrivning av partiets 
långsiktiga mål. 

studera marxismen, 
ekologismen och feminismen 
Beträffande partiets strategi gick 
åsikterna isär om huruvida denna 
ska betecknas som revolutionär 
eller reformistisk, men att döma 
av diskussionen berodde detta 
framför allt på olika tolkningar av 
revolutionsbegreppet Alla var 

överens om att en central punkt i 
partiets strategi måste vara att 
skapamotkrafter motkapitalmak
ten och attvänstern tidigare agerat 
fel då man exempelvis avvisat 
löntagarfonder. Detkonstaterades 
att förutsättningarna för att uppnå 
motkrafter på arbetsplatserna 
genom att öka de anställdas infly
tande idag tycks vara bättre i indu
strin än i den offentliga sektorn. 

Vad gällerpartiets karaktär kom 
man bl a in på marxismens roll för 
partiet. Torbjörn Tännsjö i parti
ets programkommission h~ f~re
slagit att grundsatsernas skrivnmg 
om marxismens teorier utgör en 
grundval förpartiet skulle ersättas 
med en formulering om att vi in
spireras avmarxismens,ekologis
mens och feminismens teorier. En 
del tyckte detta var en betydligt 
bättre formulering, andra inte. 

Bl a diskuterades om marxis
men, ekologismen och feminis
men utgör tre järnförbara storhe
ter. 

Man bestämde sig för att kalla 
till ytterligare ett möte före jul för 
att diskutera övriga grundsatser 
och att till detta möte även kalla 
medlemmar och andra intressera
de på Gunnesbo och Nöbbelöv 
(givetvis är alla intresserade väl
komna oavsett var de bor). 

Mötet blir söndagen 8 december 
kl 17.00 hos Anna-Stina Löven, 
Gråsparvsvägen 170. 

Rapportör:OlofNorborg 

Kontracykliskt? 
I Information läser vi om en ny 
dansk avhandling. Författaren, 
Povl Mouritzen, leder i bevis att 
många danska kommuner för en 
cyklisk politik så att populära 
förslag och skattesänkningar 
kommer vart fjärde år, dvs när 
det är val. Detta ger oftast utdel
ning åt de regerande partierna, 
särskiltnär,detgäller skattesänk
ningar och mindre vid fall av 
förbättrad service. Det innebär 
att det främst är borgerliga parti
er som gynnas. De sparar i lador
na i tre år för att sen sänka skatten 
det fjärde. Efter en v al seger höjer 
de igen, men det har väljama 
glömt om ytterligare fyra år. 

Är det inte fult att narras på det 
viset? Det tycker inte Mouritzen. 
Politik går ju bl a ut på att ha 
makt, och politikerna kan inte rå 
för attväljamas intellektuella ka
pacitet är begränsad, som han 
enligt tidningen uttrycker saken. 

Vi tänker osökt på den förra 
valperioden och det senaste kom
munalvalet i Lund. V ar det så att 
Claes Göran Jönsson & Co över
skattade väljarna? I alla fall var 
de klart ur fas med sina eventuel
la positiva förslag. 

Ä ven Klostergården/ 
Söder diskuterar 
Du som är intresserad av att delta 
i programdiskussionerna och bor i 
södra Lund är välkommen redan 
nu på söndag 24/11 kl 17.00 till 
Jesper Hansson, Gråvädersvägen 
4J, bv tell23066. Om du intehar 
diskussionsunderlaget kan du 
hämta det på partiexpeditionen, 
Bredgatan28 fredagkll2-15. Eller 
inga till Jesper så ordriar han det. 

Diskussioner på 
Norr och Öster 
Om någon på Norra Fäladen och i 
östra Lund är beredd att upplåta 
sin bostad till möten om program
met så sätter red. in notis om detta 
i nästa nr. Ring Rune 115069 så 
ordnar han material. 

Månteaterns DAG 
Mejeriet på söndag 
Öppet hus och "minifestival" 
hela dan. Månteatern presente
rar sina föreställningar och sin 
verksamhet för alla intressera
de. 
Program: 
10.30-11.15 Ella Bella Cykelställ. 
Festlig teaterkonst om Ella Bella~ 
äventyr i spegellandeL För alla 1 

familjen från 4 år. Mejeriets sto
ra scen. 
11.30-12 .15 Teaterlekar. En 
stunds teaterövningaroch "arbets
bod" tillsammans med Måntea
terns regissör. För hela familjen. 
Stallet. 
12.30-13.00Nödenharingenlag. 
Möt Mårten, Lilla Gubben och 
Kriminalkonstapel Olssen i en 
spännande historia från sekelskif~ 
tets Lund. Ett arrangemang 1 
Månteaterns projekt kring stads
delenNöden. Familjeföreställning 
från 6 år. Mejeriets stora scen. 
13.15-13.45 Scenografivisning. 
Vi visar lite av scenografiarbetet 
kring en produktion. Scenmodel
ler, kostymskisser, patinerings
hemligheter och mera!. I foajens 
till stora scenen. 
14.00-14.301Nödenstid.Sånger 
och berättelserom ochkring stads
delen Nödens historia från 1870 
tilll920. Mestett vuxenprogram. 
Cafe Mejeriet. 
14.40-15.00. Producenthörnan. 
Hur fungerar teatern administra
tivt? Vad producerar egentligen 
producenten? stallet 
15.15-15.45 Omsorgsprojektet 
Vi presenterar Månteaterns mu
sikteaterprojektför förståndsh~
dikappade vuxna. Deltagama VI

sar några delar ur sin föreställ
ning. stallet. 
16.00-17.00 Positivhalaren. En 
fantasikittlande och fängslande 
historia från förr i tiden om fattig
pojken Anders ochrikemanssonen 
Eriksäventyr i stadsdelen Nöden. 
Familjeföreställning från 7 år. 
Stora scenen. 
Fri entre hela dagen 
MedLlrr: ABF, Cafe Mejeriet, 
Mejeriet, Studiefrämjandet 
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Gunilla Bandolin 
på Konsthallen 
I söndags var konstnären själv på 
besök i Lund för att berätta om 
sittarbeteochsin utställning. Hon 
är en spännande och mycket ut
trycksfull person, mjuk och stark 
på samma gång, som arbetar i ett 
gränsland mellan skulptur, arki
tektur och musik. Många som 
har varit på Konsthallen har nog 
käntsej både förbrylladeoch pro
vocerade. Gunilla Bandalin ut
manar våra föreställningar om 
konst Det gör hon rätt i tycker 
jag. Och hon gör det bra 

Hon började att berätta om sitt 
mötemed självaKonsthallensom 
enligt hennes mätningar inte har 
en enda rät vinkel och som låter 
sej användas på många över
raskande sätt. Overallt där vi 
minst anar hittar hon plats för 
sina objekt som är gjorda i tre 
material, plast, järn och tegel, allt 
ifrån stora, svävande former till 
små kompakta Hon har noga 
tänkt igenom varje rums egen
skaper och möjligheter och gjort 

J ulklappstips 
Nu har 1992 års almanacka kom
mit. Köp en till dej själv och ge 
bort två! Den är utgiven av Stöd
kornmitten för Centralamerikas 
Folk och säljs på vänsterns parti
expedition, vardagar 12-15 . Den 
kostar 50 kr och förutom de vack
ra fårgbildema får du en mängd 
information om Centralamerika. 
Fast det viktigaste är förstås det 
stöd du ger till kommittens verk
samhet. Kommittens postgiro är 
48 12 13-7 och telefon 046/14 88 
10. 

Välgörande 
ändamål 
Det kostade 50 kr att komma in 
på solidaritetsscaren för Lunds 
vänort Le6n. I porten satt en 
omutlig samling solidaritetsvän
ner och kasserade in pengar. 50 
kronor är kanske ingenting nu 
för tiden, men på något sätt kän
des det främmande. Och känslan 
förvandlades till olust, då jag såg 
en mamma med en sjuåring få 

Forts på sid 2. 

mycketmedvetna placeringar och 
kombinationer. Resultatet är ett 
slags komposition där rum och 
föremål samspelar. De stora, sfå
riska formerna i plast som ligger 
och rullar på golvet i entrehallen 
har sällskap med ett par tunga 
kompaktajärnbumlingar. En jät
testor, klockformad järnskulptur 
har saamspel med flygeln i ett av 
de angränsande rummen. I salen 
med fönster mot den inre gården 
står ett parvacka vita lådor i plats 
och ger stämning åt rummet. 
Längst in vilardenstora tegelhö
gen, 10 000 tegel i en upp- och 
nedpåvänd, sprucken pyramid 
som uppifrån balkongen är en 
amfiteater. 

Gå och se utställningen. Den 
varar till den l december. Och 
passa på när Cecilia Nelson har 
visning. Hon är också mycket 
bra. 

Birgit 
nybliven lundabo 

Höstmöte 
Svensk- Seychelliska föreningen 
håller höstmöte lördag 23 nov kl 
15.00 
Lokal: Rest. Kulturen. 
Föredragshållare: Ragnhild Stål
eker och L H Andersen: 
"Seychellemas koralliv och lite 
till". Mat och gemyt efteråt. 

Alla intresserade välkomna. 

Ett kort till VB 
Lennart Värm by och Karin Hög
stedt, trogna VB-läsare,semestrar 
på Cypern. De sänder hälsningar 
till VB om marknadskrafternas 
härjningar, byns äldsta hus rivs 
för en pub. Maten och vinet är gott 
men politiken svår att förstå, skri
ver dom. Ungefär som i Lund allt
så, men varmare. På Cypern heter 
supermarket "Hyperagora" får vi 
också veta. Resor är bildande. 

30 nov. 
Det är nu kanske viktigare än på 
mycket länge attvisasin avsky för 
rasism och invandrarfientlighet, 
säger Martin Oscarsson och Inge 
Eriksson, två av initiativtagarna 
till årets antirasistiska demonstra
tion 30 november. 

Det är nu fjärde året som denna 
demonstration äger rum. Anled
ningen är man vill dra uppmärk
samheten från 3D-november
föreningens Karl Xli-firande. 
Genom en fredlig demonstration 
kan man mota rasismen och upp
lysa om den rasistiska farsoten, 
säger initiativtagarna i ett upprop 
inför demonstrationen. 

Rasisternas framgångar i valet 
är mycket alarmerande. Det rasis
tiska framstegspartiet fick 2-4% i 
fem skånska kommuner. Fascist
grupper som Sverigedemokrater
na hartagit sig in i tvåkommuner 
i landet. Flera öppet nynazistiska 
grupper har framträtt, och det ra
sistiska våldet ökar. 

Men samtidigt är vi säkra på, 
säger arrangörerna, att det är fler 
än någonsin som är beredda att 
bekämpa denna rasism. Om åe 
gemensamma krafterna som finns 
hos fackföreningar, folkrörelser 
osv verkligen samlas mot rasis
men kan den stoppas. 

Ett tjugotal organisationer har 
redan ställt sig bakom demonstra
tionen. Bl. a Miljöpartiet, social
demokraterna och vänsterpartiet. 

Årets demonstration sker lör
dag 30 november med start kl 
16.00påClemenstorgetochmöte 
påMårtenstorgetkl17. Huvudta
lare blir fårfattaren Staffan Beck
man, dessutom blir det appeller 
från arrangörerna. 

Ett brev till VB 
"Läget för svensktnäringsliv tycks 
vara lika iskallt som för en glass
pinne en mörk vinternatt i Alas
ka" 

Det skriver Torbjörn Karlsson 
på Posten Brev till "verks t. dir. på 
VECKOBLADET". Det är alltså 
Posten som begagnar Posten för 
att sälja Posten. Det är inte bara 
det, att gamla Posten dragit av sig 
blåstället och snitsat till sig i biss
nisblåsa. Värre är den slafsiga 
liknelse som copykillen på någon 
reklambyrå lurat i Posten. Vore 
jag glasspinne skulle jag helst vilja 
vara det i Alaska. Där är chanser
na att överleva som störst. Men 
detharinte Torbjörn förstått. Men 
det kanske inte gör något för han 
skrivertill vd: ar i svenska företag . 
Och dom förstår inget heller. 

POSTTIDNING 

Bostadsbyte i jul 
Bostadsbyte önskas under tiden 
21-28/12. Finnes: Radhus i Väl
lingby, Sthlm. Önskas bostad i 
Lund, helst inte mindre än 2 rok, 
men allt är av intresse. Ring Ka
tinka och Per te!. 046/122066. 

HARALD 
behöver snarast en barnstol och 
vill gärna också ha en hoppgunga. 
Har du sådant att avyttra? Ring 
Birgit Stare, 0418-03416. 

Lund Mot Bron 
Nustartar LundMotBronenserie 
informationsmöten. Det första 
äger rum nu på tisdag 26 novem
ber kl 19.00 i stadsbibliotekets 
studiecirkelrum l. Då kommer 
Mats Ameen, trafikutredare i mil
jödelegationen för västra Skåne, 
a_tt ge sina synpunkter på vad en 
Öresundsbro skulle innebära för 
trafikmängden i brons närområde. 
Efter föredrag blir det frågestund 
och diskussion. 

Bli gärna mediem i i..und Mot 
Bron för attstödja och få informa
tion om det fortsatta bromots tån
det. Medlemsavgiften om 50 kr 
(skolungdom: 20 kr, föreningar. 

KOMPOL Möte må 25.12 kl19.15 

HANNAS FLÄKT Sö 24.11 kl 16.30 
rytmövning . Kl 17.30 instrumentalrep. 

RÖDA KAPELLET Sö kl 18.45 rep på 
Palaestra. Rep.lnför spelning 1/12:134, 
230 , 237,244,246,248. Dessutom rep 
av 82, 86, 87, 194. 

VECKOBLADET 
Detta nummer gjordes av Lars Borg· 
ström och Gunnar Sandin. 

tfl 
Kontaktredaktör för nästa nummer 
Gunnar Sandin, tel135899. 
Vid utebliven tidning ring Rune Liljakvist 
138213 el. 115069 
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