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VB- organ 
för vem? 
VB s prenumeranter har i ett brev 
fr ån vår ekonomiansvarige upp
manats att abonnera på tidningen 
även under 1992, och därom är 
bara gott att säga. 

Däremo t uppges i brevrubri: 
ken att VB är "utgivet av V och 
KU i Lund", och det stämmer 
i me riktigt. Dels heter KU nume
ra Ung Vänster, och det nya 

,namnet bör enligt bäraren inte 
fö rkortas . Dels är relationen o
klarmellan Veckobladetoch vän
sterpartiet. Åtminstone brukar vår 
redaktionssekreterare hävda att 
VB varken är organ för eller 
utgivet av V -Lund, och har har 
handgripligen tagit bort påståen
det därom i tidningshuvudet 

Kanske utges VB av Den Sto
ra Vi ta Lundaanden. Hur som 
helst hoppas vi att du finner den 
läsvärd och vill prenumerera 
1992. 120 kr kostar det. 

Musik och 
politik hos 
vänstern 
Bredgatan 28 söndag 14-18. 
Kaffe, glögg och pepparkakor. 
Musik och sång. Tillfälle att prata 
med och ställa frågor till våra 
politiska representanter i kommun, 
riksdag och partistyrelse. 

Kl 15-16 träffas bl. a. Roland 
Andersson och Lars-Arne Nor
borg. Kl 16-17 träffas Rolf Nil
son. Vid tystnad i diskussionerna 
spelaroch sjunger Panikorkestem. 

Vänsterpartiethar bokbordmed 
glögg, pepparkakor och musik 
också på Stortorget kl14-16. Där 
spelar och sjunger Röda Kapellet 
och Partikorkestern. 

Roland Andersson (v) efter budgetdebatten: 

Split sinkar systemskifte 
De borgerliga partierna har en massiv majoritet i kommu
nen, med moderaterna som dominerande inslag, och de 
önskar förvisso ett" systemskifte" i Lund. Men hittills har det 
inte blivit mycket av detta. Orsaken till dröjsmålet är främst 
deras oenighet och det tidsödande träcklandet med försörj
ning åt vissa av deras politiker. Resultatet kan bli att den 
kommunala apparatens naturliga tröghet tar över och att det 
inte blir så stor förnyelse. 

Bristema avslöjades inte minst i 
ett anförande som hölls av "chef
förnyaren" Mats Helmfrid (m) . 
Han sa ingenting som inte redan 
hade sagts i Claes Göran Jönssons 
(s)gamlamanifest "FömyaLund". 
En av Helmfrids punkter, om 
uppdelningen i beställare och ut
förare, har redan utretts på den 
gamla majoritetens initiativ . Det 
sparar 6-11 miljoner om året och 
det ska borgama nu få äran för. 

- Surt, tycker Roland, men så 
går det till. Ett armat förslag som 
det nu råder total enighet kring är 
att sälja kommunens aktier i Syd
kraft. Det utdömdes som omöjligt 
när det först presenterades av v än
s terparti et. 

"Blocken" består 
De borgerliga manifesterar ofta 
inbördes oenighet men utgör ändå 
ettregerande block. Oppositionen, 
den f d majoriteten av mp, s och v, 
har i alla fall inte blivit mer oense 
sen sist utan arg~menterar och 

Att minska 
RESTIDEN 
för bilister är inget eftersträvans
värtmål för denkommunala väg
politiken, sa Lars-Arne Norborg 
(v) i onsdagens budgetdebatt 

Det var ett sällan hört men bra 
påpekande. Det är armars lätt att 
man glider förbi och godkänner 
allmänna och slappa målformu
leringar av det slaget. Men saken 
är ju den att ~n bättre o~h sna~ba
re framkomlighet för bilamaokar 
deras konkurrenskraft gentemot 

voterar enhetligt i tlertalet frågor. 
Hur är det med det nya partiet, 

kds, frågar vi. De har lärt sej det 
kommunalekonomiska språket 
och formulerar allmänna princip
er, säger Roland, och tycks mena 
att de hittills inte har tillfört den 
kommunala debatten någon etisk 
dimension eller något armat av 
värde. 

Inget nytt parti men en ny grup
pering är de moderater som kom 
in på partiets ungdornslista. Deras 
krav på enskattesänkning med tre 
kronor är förvisso radikalt. Ro
land uppskattar tydligen deras 
klara och konsekventa hållning. 

Särskilt svårt blir dock det kra
vet att förena med de nya indrag
ningar av kommunala pengar som 
regeringen har aviserat för 1993, 
men som ännu knappast har kom
mit med i den kommunala diskus
sionen. De "mogna" moderatema 
har dock redan hunnit backa från 
sitt vallöfte om sänkt skatt. 

Gr 

kollektivtrafiken. Mats Ameen 
har tidigare exemplifierat detta 
med den nya genomfarten förbi 
Dal by. Genom den varm bilister
na Lund-Veberöd flera minuter 
genom att de kan hålla högre 
hastighet, medan de flesta bus
sarna tvärtom får längre restid 
genom att de måste trassla sej in 
i Dal by, bl a genom ett antal nya, 
fartnedsättande kurvor och väg
skäl. 

Det är bra att bilismen angrips 
påallanivåer, både på detverba
la planet och på den konkreta 
individnivån. 

Magnus Cedervall (mp): 

V ag borgerlig 
miljöpolitik 
Vänsterpartiets bedömning av den 
borgerliga politiken som vag och 
okonkret delas av mp när det gäl
ler miljöpolitiken. Det enda nya 
och konkreta som förs fram är ett 
förslag om miljöstationer ute i 
byarna. 

- Allvarligastförmiljöpolitiken 
blir det om de nyliberala ung
moderatema får sin vilja igenom, 
säger Magnus CedervalL De me
nar att kollektivtrafiken ska bära 
sina egna kostnader, och då blir 
detknappastnågon kvar. Fastbåde 
c och fp tar avstånd från de ideer
na. 

Hans partikollega Peter Björ
ling fyller i med att man fjorton 
gånger har frågat borgama hur 
utsläppsmålen ska kunna uppfyl
las med deras trafikpolitik. Lika 
många gånger har ett tillfredsstäl
lande sv ar uteblivit. 

Sen konstaterar vi att de gamla 
betongalliansen m + s har hållit i 
åtminstone en viktig fråga. De 
ordnade nämligen majoritet för 
utbyggnad av väg 108. 

1336 429 kr 
kostar den av borgama genom
drivna partiöverenskommelsen 
om politikernas arvoden mm. Det 
har vänsterpartiet räknat ut. Som 
bekant har det ordnats med ersätt
ningar som totalt motsvarar väl
betalda heltidstjänster åt Lars V 
Andersson (c) och Mats Helmfrid 
(m), fast med hjälp av ett intrikat 
pussel. 

1,3 miljoner är inte särskilt stor 
del av den kommunala budgeten, 
men det är principiellt fel att till 
sätta nya tjänster med tvivelaktigt 
värde i ett läge när alla andra 
kommunala verksamheter måste 
skära ner, menar vänsterpartiet. I 
denna fråga har borgama tydligen 
dåligt samvete, eftersom de var så 
flitiga med att försöka förklara 
sej. 

Glöm inte 
att komma ihåg 
demonstrationen i morgon mot 
rasism och invandrarfientligheL 
Samling kl 16 på Clemenstorget 
möte på Mårtenstorget kl 17. Där 
talar bl a författaren Staffan Beck
man och den chilenska gruppen 
Crystal Andino spelar. 



~KOMMENTAR Motorsågs
massakern 
i praktiken 

Moderaterna tycks nu ha fått med sig centern och 
folkpartiet i det grymma sparpaket som 1993 ska drabba 
kommunen. Under fullmäktiges första dag var den någon som 
talade om "nyliberal motorsågsmassaker". 

Förvaltningarna kan reagera med att presentera svårsmälta 
sp~förslag, som t ex Stadsbiblioteket med fem nedlagda 
filialer. Andra förvaltningar som KDN-Norr jobbar med större 
"realism", kanske för att få en chans att överleva, men också 
för att ~N-o!ganisationen faletiskt möjliggör 
samordningsvmster. 

Förvaltningschef Ro~er Niklevski har skissat på ett förslag 
som denna vecka ska diSkuteras mellan verksamhetsansvariga. 
Förslaget kommer att få till resultat att 25-30 årsarbetare 
försvinner under 1993. Sammanlagt ska 7,3 miljoner sparas. 

Redan 1992 kan 30 dagisplatser komma att tas bort. Ett antal 
av.delningar ska stänga redan kll5. Fritidshemsplatserna 
mmskar. Barnomsorgens ledningsfunktioner ses över och 1,5 
föreståndare dras in. Bara l tjänst behålls på Norrs öppna 
förskola. Förskolepsykologen sitter löst. 

När det gäller skolan övervägs nedläggning av en skolenhet. 
Minskad kvällstillsyn sparar l vaktmästare. Genom att integera 

Utan biblioteksfilialer blir Lund alls ingen lika attralaiv kul~ur
stad_ längre. Knitte Stenlund tecknade. 

skola, barnomsorg och fritidshem under en platschef (normalt 
skolledaren) tror man sig kunna göra ekonomiska vinster. 

Roger Niklevski skriver: Jag vill starkt förespråka att 
möjligheten till ett kommungemensamt utvecklingsprojekt i 
denna riktning tas till vara, i samarbete mellan i första hand 
skolstyrelsen och kommundelsnämnden. Det skulle ge 
intressanta rön inför eventuella förändringar i riktning mot 
barn- och utbildningsnämnd, alternativt flera kommundelar. 

Biblioteket får räkna med personalinskränkningar eller 
eventuellt ta på sig att sköta administrativa uppgifter för 
kommundelsnämnden. 

Inom fritid verkar några tjänster vara hotade och därmed en 
stor del av verksamheten. Föreningsmedverkan hoppas man på 
när det gäller att hålla fritidsgården öppen, men föreningarna 
har hitintills varit kallsinniga. 

Delphinbadet får vidkännas personalinskränkning, vilket går 
ut över öppethållande. 

Park är svårt att spara på, men kanske kan man vinna något 
på att slå ihop två arbetslag under l förman. Den gamla 
traktorn får man försöka hålla igång. 

Inom äldreomsorgen är en dag central på Norr i riskzonen. 
Fotvården privatiseras. 

Kommundelskontoret tar på sig stort sparbeting bl a 
försvinner en sjukvikarie och en administrativ tjänst. Hela 
kontoret flyttar kanske till en billigare lokal. 

Många andra sparideer än ovan nämnda fmns. Men är 
kommundelsnämnden kvar 1993? Om inte, vad betyder det för 
verksamheten? 

FH 

Tänkvärda flygblad 
Närdetärfullmäktigsammanträ
de kan man v än ta sig finna utlag
da flygblad på strategiska platser 
ute i korridorerna - ett sista för
sök att påverka de folkvalda. 

Ett par flygblad tilldrog sig vår 
uppmärksamhet: Socialdemokra
tiska föreningarna på Linero, 
Nöbbelöv, Väster och Söder 
protesterade mot förslaget att 
lägga ner 5 filialer. 

Av flygbladets text framgår 
klart att borgamas sparförslag 
kommer attväcka tillliv motsätt
ningar mellan centrum och andra 
kommundelar. Förvaltningsche
ferna sitter ju normalt i centrum, 
omgiven av medarbetare som 
vårdar sig om centrumaktivite
terna. 

"Stadsbiblioteket måste spara 
2,2 miljoner. Förvaltningen för
eslår att biblioteksfilialerna i 
Lund läggs ner (Väster, Kloster
gården, Nöbbelöv, Linero och 
Järnåkra).Dåsparas l miljonmer 
än vad som behövs och det skall 
satsas påhuvudbiblioteket. Peng
ar ska alltså överföras från stads
delsbiblioteken till det centrala 
huvudbiblioteket! NEJ,detärinte 
folk i ytterområdena som skall 
stå för alla besparingar och mer 
till!" tycker de socialdemokrati
ska stadsdelsföreningama. 

Att studieförbundendrabbas av 
kraftiga nedskärningar gillar 
förstås inte förbundens samråds
organ i Lund. De pekar i ett flyg
blad på att en massa kulturgrup
per kommer att få svårigheter. 
"Nuvarande förändrade statliga 
bidragssystem öronmärker inte 
längre några pengar till kulturen. 
Detta medför att om kommunen 
kraftigt sänker sitt stöd till cir
kelverksamheten kan vi tvingas 
lägga så gott som hela stadsbi
draget på cirklarna och att kultu
ren då blir utan", skriver sam
rådsorganet. 

Tyvärr måste vi konstatera att 
Vänsterpartiet ställer upp på 
delliJa utarmrting av Lunds fria 
kulturliv. Även vänsterpolitiker 
väffiar om institutionerna när det 
kniper! 

BEVARA kolonier 
och skjutsstallar 
Barampvill bevarakolonilotter
na intill spår 7 på Lund C, stod 
det i tidningen. Men det gällde 
bara de partier som är represen
terade i styrgruppen för stations
områdets framtida utformning. I 
gruppen sitter inte vänsterpar
tiet, som också vill bevara kolo
nilotterna. Annars får vi en allt
för hård stadsbild, säger Thomas 
Schlyter i en reservation till bygg
nadsnämnden. · ~ 

Thomas Schlyter och vänster
partiet vill också bevara skjuts
stallama vid Kung Oskars väg, 
bl a som ett minne av samfärds
eln före järnvägens tid. Varför i 
inte auktionskammare den dag 1

1 

som lokaltrafiken tar över gamla ' 
tullkammaren? 

Exlundensare 
minister 
Nej, vi tänker inte på Gun Hells
vik, som f ö inte är "ex". Utan på 
Elisabeth Hjalmarsson, som byt
te namn till Kabunda Kayongo 
när hon flyttade till Zambia. Där 
är hon medlem av parlamentet 
och alltså även av regeringen, 
om än barasom biträdande mini
ster, i utbildrtingsdepartementet. 

Valet i Zambia berömdes i 
Sverige för att det var så demo
kratiskt, med afrikanska mått 
mätt. Ett nytt parti tog som be
kant över regeringsmakten. Den 
nye premiärministern Chilubahar 
facklig bakgrund men i regering
en sitter en massa doktorer. Bara 
två, och biträdande, ministrar är 
kvinnor. 

Kritik har den nya regeringen 
redan drabbats av . Dels har man 
nybesatt en rad poster mer efter 
partimeriter än efter förtjänst, dels 
har man av oklara motiv avhyst 
många fattiga från ett squatte
rområde (mitt under regnperio
den!) och stängt en marknad där 
i huvudsak kvinnor sålde livs
medel. Regeringens uttalade tro 
på marknaden gäller tydligen inte 
den nivån. 

Den som berättar detta är Ann 
Schlyter, alldeles nyss hemkom
men från Afrika. 

Hets mot vuxna 
Fritidsförvaltningen kommer att 
drabbas värst av det borgerliga 
sparförslaget: "Målsättningen är 
att helt överföra fritidsnämndens 
och fritidsförvaltningens uppgif
ter till andra huvudmän, både 
kommunala och icke-kommuna
la", står det i det borgerliga hand
lingsprogrammet. 

En huvudtanke, som för övrigt 
alla partier tycks stödja, är att 
vuxna lundabor själva ska stå för 
sina fritidskostnader, medan man 
ska värna om t ex barn- och ung
domsidrott Frågan är om man inte 
missar att det finns ett naturligt 
samband mellan vuxna och barn, 
som inte kan brytas. Är en badbil
jett för dyr för pappa och mamma 
så blir det kariSke inget badbesök 
för barnen heller. Om inte vuxna 
uppmuntr~ att idrotta blir det 
kanske svårt att rekrytera ledare 
till barnen. Kostar det för mycket 
att gå på teater så drabbar det även 
barnen. 

Måttliga lokalkostnader och 
avgifter är bäst även inom fritids
sektorn. 

Finn 

Platsbrist 
Bildtexten till Göte Bergströms 
teckning på sidan ett fick inte 
plats, så därför sätter vi den här 
istället: 
l den borgerliga köttkvarnen mals 
det mesta ner medan centern st dr 
med mössan och inkasserar en ny 
"kommuna/rddslön". 



• • 

Otesundsbron 
byggs på bluff 
Mats Ameen, infödd lundabo och 
civilingenjör som till vardag job
bar på läns trafiken, har noga följt 
turerna kring besluten om Öre
sundsbron. 

Många har nog misstänkt att be
sluten forcerats fram - både inom 
partier, regering och riksdag - på 
högst tvivelaktiga grunder. Dethar 
Mats Ameen visat i en rapport för 
Naturskyddsföreningen (SNF), 
som han skrev i oktober, och det 
berättade han också om i tisdags 
kväll när LundMot Bronhademöte 
på biblioteket. 

Mats, som tidigare jobbat med 
miljödelegationen för västra Skåne, 
visade hur han som klart och lo
giskt tänkande person insåg logiska 
brister i beslutsprocessen kring 
bron. Dethan tog uppvar bl a några 
uttalade mål som inte stämde: 

- Målen för transportpolitiken 
har formulerats så attmanska välja 
de samhällsekonomiskt lönsam
maste lösningarna, men Öre
sundsbron är istället företagseko
nomiskt gynnsammast. 

- Järnvägens kostnader ska 
kunna järnföras med vägtrafiken
men i själva verket räknar man på 
helt olika sätt. Vägtrafikens kost
nader bärs som bekant av helt an
dra än trafikanterna. 

För de närmaste 
- Miljökonsekvenserna av en bro 

eller tunnel skulle vägas mot var
andra- men vägningarna sker kon
sekvent till brons fördel, och flera 
utredningar har man struntat i eller 
mörklagt. Till exempel en utred
ning som konsultfrrman Transek 
(?) presenterade i januari i år för 
"de närmaste intressenterna", den 
tilläts inte komma ut förrän i slutet 
av juni, alltså efter brobeslutet i 
riksdagen. Och det var inte någon 
sedvanlig presskonferens, utanman 
släppte innehållet lite diskret - ty 
det talade till en järnvägstunnels 
klara fördel! 

Det som Mats mest uppehöll sig 
kring var det "egendomliga" för
hållandet att öresundsbron plane
ras som en motorvägsbro med fyra 
körfal t, alltsålärnpadför25-40.000 
fordon per dygn, medan man kal-

Lund håller på att få en teater
grupp med brett stöd bland sta
dens invånare. På annat sätt är 
det svårt att tolka det gensvar 
som möter Månteatern, som nu 
sedan ett halv år går ut för att för
ankrasinkommandeNödenpjäs. 

Till raden av läsningar och 
uppspelningar fogades i söndags 
MånteaternsdagpåMejeriet. Det 
var mycket barnteater- Måntea
terns tidigare specialitet - men 
tilldetkom diverse teaterövning
ar, utställningar och presentatio
ner. Det är sådant som kallas 
publikarbete och det är lunda-

ky le rar med en trafik på bara 6.500 
fordon per dygn. Denna låga nivå 
ska man hålla genom höga av gifter 
-motsvarande vad en bilöverfart 
Helsingborg-Helsingörkostar, dvs 
ca 180 kr. Då blir järnvägsbiljetten 
konkurrenskraftig och folk väljer 
hellre tåget, säger man. 

Då ökar trafiken 
Men den företagsekonomiskt 

gynnsammaste avvägningen mel
lan pris och trafik får man om man 
sänker bilavgiften på bron till 35 
kr. Då ökar nämligen trafiken till 
30.000 fordon per dygn, och där
med står det helt klart varför den 
planeras med fyra körfält! 

Finns det några politiker 
som vill hålla priset uppe när bron 
väl är byggd? Knappast. Hur Stig 
Larsson kunde luras till att skriva 
under på att betala 150 Mkr per år 
för att SJ ska få trafikera bron (och 
DSB lika mycket) var nog snarare 
väl uträknat och beordrat från re
geringen. Ty annars hade det inte 
blivit nån järnväg alls, och hade 
inte sosseregeringens prestige inte 
klarat. (Bra att Georg Andersson 
inte blev landshövding förresten). 

Mycket skumt 
Det finns mycket skumt med 

Öresundsbrobeslutet-ekonomiskt 
lurendrejeri, mörklagda utred
ningar, politiskasjälvmord och inte 
minst en obefintlig miljöprövning. 
När den nu ska komma till i efter
hand, så koncentrerar man sig bara 
på vattenströmningen i det grunda 
Oresund. Det är viktigt, men minst 
lika viktigt är all övrig miljö
förstörelse som blir följden närman 
nu valt en bilbro och inte en järn
vägstunnel - eller fortsatt färjetra
fik. 

Om dessa och andra miljö
konsekvenser av bron diskuteras 
på måndag den 2 december kll9 på 
stadsbiblioteket, då de politiska 
ungdomsförbunden som är emot 
bron ordnar ett möte. 

Thomas Schlyter 

Fotnot: SNF-rapporten refere
rades bl a i Dagens Nyheter 27 
november, sid A7. 

borna inte så bortskämda med. 
Själv såg jag "I Nödens tid", 

ett collage av sånger och berät
telser från förra seklets Lund. 
Tre skådespelare med ett mini
mum av rekvisita började lite 
trevande men etablerade efter
hand en övertygande närvaro på 

den lilla kafescenen. Det är en 
svår balansgång mellan bondko
mik och patetik, men jag tyckte 
att de tre klarade den. Den gamla 
nykterhetssångenhade kunnat bli 
parodisk men behöll sitt allvar. 
Bäst i mitt tycke var skilling-

Hur ska vi se 
på KOKAN? 
Sockervattnet Coca-Cola är inte 
mycket till knark, men annat är 
det med den riktiga kokabönan 
som en stor del av Bolivias be
folkning använder somdaglig sti
mulans. Den spelar därmed en 
stor ekonomisk roll inom pro
duktionszonen i den bolivianska 
delen av Amazonas. 

Om detta kan den engelskku
nige få veta mer tisdag 3 novem
ber kll3.15. Dåföreläsernärnli
gen på sociologiska institutio
nen (lärosal!) Jos e Mirtenbaum 
under rubriken 'The Political 
Economy of Sustainable Deve
lopment- the Case of the Boli
vian Amazonia". Han har stude
rat just kokaproduktion och -han
deln samt de sociala konsekven
serna för det lokala samhället. 

Radio Solidaritet 
har haft sin sista sändning i vän
sterpartiets regi. Drygt 70 halvtim
mesprogram (och några längre) har 
avverkats i Lunds närradio sedan 
1984. Som möjligen är bekant har 
vänsterpartiet sänt den "fjärde 
måndanivarjemånad",detsenaste 
året med repris på kvällen. Också 
Afrikagruppen, socialdemokra
terna och Stödkommitten slutar till 
årsskiftet att sända i Radio Solida
ritet. Socialdemokraterna fortsät
ter dock med sina lördagssänd
ningar i "Radio A". 

- Det är ingen som lyssnar på 
vårtkommunalpolitiska snack, och 
jag har tröttnat på att fantasin try
ter. Fast Gunlög och jag kände det 
lite vemodigt i måndags när vi tog 
farväl av lyssnarna, säger Thomas 
Schlyter, som skött de flesta sänd
ningarna 

-Det är meningslöst att försöka 
nå ut i närradion, när den snart 
översköljs av reklam, något som 
somliga redan kör hårt med. 

Med den borgerliga medie
politiken som snart slår igenom 
förlorarnärradion sina sistadrag av 
fri och obunden föreningsradio, om 
den nu någonsin haft det, säger 
Thomas. 

- Hellre lägger jag in några kol 
för att Veckobladet ska kunna fort
leva Där finns det ju ännu gott om 
läsare - eller hur? 

trycksparafrasen med sma sUl
brytningar mellan garnmalt och 
nytt. Det är kanske så man kan 
hantera det historiska och halv
dokumentära på nittitalet. 

För femton år sedan fylldes 
landet av arbetarspel och andra 
I~kalt förankrade pjäser, ofta 
&JOrda av en blandning av proffs 
och amatörer. I Skåne såg vi inte 
så mycket av detta- undantaget 
var karakterististiskt nog Lands
krona där arbetarkulturen ännu 
stodstarknogattbäraframSkån
ska Teatern ·och dess sida grup
per. 

FÖDD 
En dotter 
lngela Sjöblom och Sten 
Henriksson. 

Ystad 27.11.1991 

Ibland blir VB alldeles fullt av 
angelägna budskap. Vtf:t~de velat 
skriva mycket utförli$are om den 

S tudentafton 
om mänskliga 
rättigheter 
i södra Afrika 
med koncentration på Moc,:ambi
que som hålls på AF den 5 decem
berkl18.30.Men vi fickalltsåinte 
plats. Gå dit ändå! 

Nästa vecka publicerar vi Afri
kagruppernas upprop för Moc,:am
bique. 

Naturlig 
auktoritet 
är en eftersträvansvärd egenskap 
hos en fullrnäktigebrdförande. 

Det fanns två sådana personer 
på sessionssalens podium: Nils 
Arne Andersson (c) och Lennart 
Prytz (s). Båda har ju också varit 
fullmäktigs ordförande. Men nu 
satt de mestadels passiv a, för klub
ban fördes av den nye ordföran
den, Lennart Ryde (m). 

Det är en dålig ersättning för 
saknad personlig resning att för
söka mästra ledamöterna. 

Draeos plan 
trafikfara 
för barn 
Thomas Schlyter (v) protesterar 
i byggnadsnämnden mot Draeos 
planer på att bygga ett nytt kon
tor och ett parkeringsdäck på sin 
tomt söder om Tunavägen. Det 
cykelstråk där många skolbarn 
passerar vid åttatiden på morgo
nen kommer att stryka utmed 
kontoretssydvägg vilket ger dålig 
sikt. Samtidigt ska en massa 
tjänstemän i bil korsacykelleden 
på väg upp till p-däcket. 

Lägg i stället parkeringen in
till Tunavägen eller norr om den, 
säger Thomas Schlyter. 

Alltså, å ena sidan ett teater
projektmedett växande stöd i åt
minstone halva Lund: det vän
stra och/eller det kulturintresse
rade. Å andra sidan en moderat 
regim som har det överordnade 
målet att sänka kommunalskat
ten och vars kulturintresse kan
ske begränsas till evenemangs
teater med inköpta paket utifrån, 

På Mejeriet i söndags sågs 
kommunalpolitiker ur alla läger. 
Det ska bli intressant att se vilka 
slutsatser de kommer att dra. 

StenH 
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223 7l Lund 

Behövs vänsterpartiet? 

Släck i Veberöd! 
Med stigande förvåning läser jag i 
VB nr 36om V p: s syn på brand
säkerhet i landsbygdsområdena. 
Bra att lägga ner brandkårerna där 
och att det kan ta 30 minuter att 
vara på plats. Först trodde jag att 
detta var ett utslag av VB:s (sym
patiska) självironi, men tyvärr 
befarar jag att så inte är fa~let. 
Huruvida den nuvarande lösnmg
en med frivillig brandkår där är 
bra ska jag låta vara osagt. Kanske 
ska man sätta de som blivit tjocka 
på bantningskur. Eller kanske ska 
man ersätta dem med att Lunda
brandkåren håller en bil startklar i 
Dalby t ex eller leta fram någon 
arman teknisk lösning på proble
met. Men att bara strunta i att 
landbygden berövas sitt brand
skydd och t o m hun:a och applå
dera detta är osmakligt. 

Lurula bo 
som växte upp på larulet 

Henrik Pfannenstill 
förblir VB trogen! 
VB! 
Ett synnerligen elegant turnerat 
svar (och det enda möjliga) på 
mina utfall i VB gör att jag väl 
alltid kan avstå från en 50-lapp för 
att på avstånd få studera VB: s 
eventuella överlevnad. 

För övrigt anser jag fortfarande 
att tidningen bör höja blicken över 
dc fåt aliga resterna av stadsvallen 
och därmed få en viss förståelse 
för dc bilburna lantisarna- utom 
någon enstaka UtoJ?ist boende på 
Romeleåsens västsida. 

Magnus Pfvar visserligen ~li
tiskt "moderat" men samt1d1gt 
teologiskt liberal -det sista.~ ar då 
lika märkligt som att vara v anster
partist idag! 

Från bushen 
Henrik ?f annenstill 

Kulorna är viktiga! 
Signaturen pr tycker i e~ tämli
gen förvirrad, insändare 1 Vecko
bladet nr 36 att 50 kr var förmycket 
för att få komma in på solidaritet
skonserten den 14 november för 
Lunds vänort Le6n. Då kan man 
verkligen fråga sig vad pr tyc~er 
att det skulle ha kostat. En ha, 
kanske? Men vad hadedet då varit 
för mening med det hela? Och vad 

Det var den inledande frågan när 
Klostergården/Söder diskuterade 
partiprograrruneti söndags. De sex 
närvarande kom efter en stund 
fram till ett jakande svar. Soci~
demokraterna har ett hyfsat parli
program men för dålig miljöpoli
tik, för många betonghäckar och 
är dåliga på att omsätta sina ideer 
i praktisk politik. (Det senru:e gäl
ler tyvärr även Vänsterparuet). 

Några slutsatser som åtminsto
ne undertecknad drog av diskus
sionen var att man bör rensa i 
terminologin i detkommande par
tiprograrrunet. Alla gamla flosk
ler/begrepp skall tas bort. Socia
lism är i stort sett det enda krång
liga ord som skall få vara kvar. 
Prograrrunet skall vara kortfattat 

var det för övrigt som kändes så 
fränUTiande för pr? 

Han skriver nämligen att han 
insåg att han hanmat på f~l s~lle 
och atthan (tydligen mot sm VilJa) 
befarm sig delta "i ett projekt för 
välgörande ändamål där kul~~a 
som samlades in varmycket vikli
gare än att alla som ville kunde få 
delta". Vadhannumenarmeddet. 

Det är klart att "kulorna" var 
viktiga, tilloch medmycket vikti
ga. Så är väl alltid fallet vid välgö
renhetstillställningar, eller hur pr? 
Och det egentliga syftet med 
nämnda konsert v ar ju att samla in 
pengar till projekt i Le6n, in~e att 
arrangera ett kommersiellt Jippo . 
Att man sedan som publik kunde 
njuta av underb_ar sång oc~ musik 
gjorde, enligt m_m uppfattnmg, 50-
lappen väl motiverad. 

Det kan väl knappast råda nå
gon tvekan om att ~11~ som den 14 
november sökte s1g ull Stadshal
Jen visste vad det handlade om 
och - med känt undantag inte 
gnällde över att ha tvingats ~~öva 
välgörenhet. Och vad betraffar 
"pälsar och välskräddade kosty
mer" så är väl solidaritetmed tred
je världen knappast _något som 
dylik elegans ägnar s1~ å~ . ~ro~ 
att de, som pr mycket rikligt msl
nuerar, mycket väl bo~de ha råd 
med en sådan "uppoffrmg". 

SD 

och enkelt. 
För att partiet skall ha någon 

överlevnadschans och göra maxi
mal nytta bör man profliera sig i 
ett fåtal centrala frågor som t ex 
miljö, anti-rasism och utveckling 
av den offentliga sektorn. Idag är 
det mycket få människor som 
uppfattar på vad sätt_ vänsterpar
tiet skiljer sig från socialdemokra
terna och vad vi över huvud taget 
står för nu när vi inte längre för-
knippas med Öststate!"a. .. 

Vi bestämde oss för att traffas 
igen söndag 8 december kl 17.00 
hemma hos Jesper Hansson, Grå
vädersvägen 4 J på bottenvåning
en. Vi hoppas att flera då har 
möjlighet att vara med. 

Rapportör: lesper Hansson 

E RITREAnytt 
handlar om Eritreas befrielse efter 
30 års kamp. ERITREAnytt pro
duceras i Lund . Här ligger redak
tionen, sätteriet (fidskriftsv~rk
stan) och tryckeriet. Här fmns 
också eldsjälen Gunnar Stensson, 
som i de 60 sidiga dubbelnumret 
berättar om 9 dagar i Asmara, 
Eritreas huvudstad. Läsaren får 
följa med Gunnar på resan ~-ån 
Sverige tillsarrunans medhem v~
dande eritreaner som återser sm 
land efter ofta mer än femton års 
bortovaro. 

Vi fårvaramed l septembervid 
firandet av befrielsen tillsarrunans 
med den 88-årige Wolde Ab 
Wolde Mariam, vars k~p för 
Eritreas självständighet tvmgade 
honom i landsflykt i mitten av 
femtitalet Vi får höra tal av Is: 
sayas Afeworki som f~rutspås bh 
Eritreas förste pres1dent och 
Gunnar Stensson tar oss med i ett 
samtal om den kommande alfabe-
tiseringskampanjen. . 

Ett tjugotal artiklar och ~OtlSer 
ger en inträngande inform~~onom 
det befriade Eritrea. Dess forhopp
ningar och dess problem. 25 kr 
kostar dubbelnurnret, som kan 
beställas från Gunnar Stensson, 
Vårvädersvägen4G,22227Lund. 
Tel. 046/13 31 71. 

POSTTIDNING 

Söndagscare 
på Djingis Khan 
Tre söndagar anordnas cafe i Gil
lestugan på Djingis Khan, . Östra 
Torn k115-17. På söndag SJunger 
St Hans-kören under ledning av 
Johan Sjöberg. Entre vuxna 20 kr. 

vftk ms 
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Måndagkväll 
om Öresundsbron 
På måndag ordnar sex politiska 
ungdomsförbund en föreläsnings 
kväll i stadsbibliotekets hörsal 
mellan k118 och 20. 
Bengt Nihlgård, docent vi? insti
tutionen för växtekologi talar 
underrubriken"En bilbro och dess 
rniljökonsekvenser". 
RolfLarsson från institutionen för 
teknisk vattenresurslära talar om 
"Öresundsbrons inverkan på vatt
engenomströnmingen" ?ch ~ars 
Eriksson från rättssocwlog1ska 
institutionen talar om "Öresunds
bron och naturresurs1agen". 
Fri entre. 
Arr: Grön Ungdom, Liberala 
Ungdomsförbundet., Lunds Soc . 
Dem. Studentklubb, Ung Vänster, 
Centerns Ungdomsförbund , 
Moderata Ungdomsförbundet. 

HANNAS FLÄKT Sö 1/12 ingen rep. 

RÖDA KAPELLET Sö 1.12 spel på 
stortorget kl 14-15.30 med glöggpaus . 
Samli ng utanför stadshallen 13.45: re
pertoar: 8, 39, 82, 84, 131, 134, 136, 
158,166, 173, 1g4,208,209 ,224 .227, 
229 , 230.231,232,237,238,240,244 , 
246 ,248. På kvällen rep kl18.45 rep på 
Palaestra. Repertoar: 82, 86, 87. 249. 

VECKOBLADET 
Detta nummer gjordes bl a av Finn 
Hagberg och Gunnar Sandin. 

m 
Kontaktredaktör för nästa nummer 
Gunnar Sandin, tel 135899. 
Vid utebl iven tidning ri ng Rune Li ljekvisl 
138213 el. 11506g 
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