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DanskEG-kritiker i Lund: 

Ska vi vara Inedborgare 
l ler kon so ""'enter? ni;g ~~~ö~r~~a:~~is~~~~~~ e 1.1.1. • Danmark mte med l EG så får VI 

Det lär ha funnits tveksamhet 
bland EG-kritikerna i vänster
partiets lokala styrelse mot att 
inbjuda en represe~~t för So
cialistisk Folkeparti ull ett med
lemsmöte om EG. SF har ju ing
en enhetligt negativ hållning till 
Gemenskapema. Men Mogens 
M0ller torde ha lugnat de tvek
samma på mötet förra veckan. 

Hanogilladenämligen EG och 
inte minst dess mångomtalade 
"demokratiska underskott". 

Tyskland bestämmer 
EGs byråkrati är uppbyggd efter 
den överformaliserade franska 
modellen, EG-parlamentet är 
enbart en "snakkeklub ", kommis
sionen bestämmer det mesta men 
där får de små statema mindre att 
säga till om i och med den nya 
unionsstadgan. De stora stater
nas makt ökar i gengäld, men 
deras informella inflytande är 
redan stort. En stat som Holland 
hade inte kunnat driva igenom 
ett EG-erkännande av Kroatien, 
men Tyskland kunde. 

Danmark har, tack vare veto
rätten, faktiskt mer att säga till 
om i Nato än i EG. Dessutom 
finns det stadgemässiga geogr~
fiska restriktioner för Natos mi
litära initiativ men inte för Väst
unionens (som antagligen ska bli 
EGS militära arm)! 

För Mogens M0ller tycktes 
demokratin vara det a:-:görande 
argumentet mot EG. Aven om 
parlamentetfår störremaktfram
över så blir avståndet alltför stort 
från den enskilde medborgaren 
till ett avlägset beslutscentrum. 
Han drog (liksom tidigare sign. 
Jönsson här i VB) en parallell 
med USA ochdess politiska alie
nation. I ett utbyggt EG riskerar 
vi att bli enbart politiska konsu
menter, menade han. 

Danskt perspektiv 
Mogens M0ller talade om all
männa principer men också om 
Danmarks konkreta erfarenheter. 
Till stålkonstruktionen på den bro 
som ska byggas över Stora Bält 
har ett italienskt företag lämnat 
det lägsta anbudet, som danskar-

na därmed tvingas anta, till för- tvåhun~ratusen arbetslösa .. ~u ~ 
fång för det inhemska närings- vi med 1 EG och de arbetslosa ar 
livet.ltalienamahardockendold trehundratusen! . 
statssubvention i botten men det V ar ökat nordiskt samarbete 
kan EGs kontrollorgan inte in- ett alternativ? Det menade flera 
gripa mot. Slutsatsen borde när- av mötesdeltagamamedMog.ens 
mast vara att det behövs med M0ller var beklagand~ skeplis~. 
övers'tatlighetiEG,menMogens Skillnadema mellan landema ar 
M0ller menade att det visar hur stora. 
de små länderna kommer i kläm, 
och att det är svårt för nordeuro
peiska länder med högre moral 
att samarbeta med sydeuropei
ska länder som har lägre. 

Danmarks högeffektiva jord
bruk drabbas också av att jord
brukssektorn fortfarande är så 
nationalistiskt reglerad i EG. Just 
jordbruket var också ett skäl till 
att han avrådde svenskar och 
norrmän från att ansluta sej. Han 
berättade om hans egen svåger 
som ensam skötte tretusen svin 
på sin gård. l Norge kunde det 
däremot, hade han hört, fmnas 
tre man på en gård med tjugo 
mjölkkor, och i Norrland fanns 
en liknande, överbeskyddad 
verksamhet. Vi i norr skulle inte 
ha en chans om alla murar revs! 

Tro inte på hoten! . 
Om svensk industri och ekonomi 
i övrigt hade han betydligt hö gr~ 
tankar. Sverige skulle klara seJ 
bra även utan EG-anslutrling. Han 
uppmanade oss at~ in~ tro på 
förespråkamas skräckbilder och 
hot. 

V älor~an iserad 
motständare 
Danmark är ju med i EG sen 
tjugo år tillbaka. SF tillhörde för
lorama i den folkomröstning som 
föregick anslutningen. Efterh~d 
har det i partiet uppstått en nkt
ning med en EG-positivare syn 
men den kritiska linjen har haft 
majoritet. Partiet är represente
rat i EG-parlamentet men efter 
det senaste valet med en enda 
representant. 

Folkebev :e gelsenmod EF har, 
ungefår som bilden är i Sverige, 
attraherat bl.a. traditionalistiskt 
sinnade, Moskvasympatiserande 
vänstermänniskor, och följdrik
tigt försvagats i takt med den 
riktningens förfall. I gengäld har 
det på sistone uppstått en starkt 
och huvudsakligen oorganiserad 
opposition mot det som nu s~ 
på dagordningen och som sk~ bh 
föremål för folkomröstnmg, 
nämligen en anslutning till den 
Europeiska union som det be
slöts om på mötet i Maastricht. 

Opponenterna har haft ma jori
tet i de danska opinionsunder
sökningarna, men Mogens M01-
ler var närmast pessimistisk och 
menade ungefär att "motstånda
ren är alltför välorganiserad". De 
stora politiska partierna, intres
seorganisationerna och mass
medierna accepterar unionen, och 
deras propagandatryck kommer 
troligen att fålla utslaget under 
den tid som återstår till början av 
juni då omröstningen försiggår. 

Gr 

VB rättar 
Två av förra veckans medarbetare 
Anna-Stina Löven och Lars-Arne 
Norborg har synpunkter på hur 
deras alster behandlats. 

Först signaturen A-SL: 
'Till VB:s läsare 
I förra numret av VB fanns en 
artikel med min signatur. 

Den hade skrivits under tidspress 
och jag tyckte inte j~g h~n 
bearbeta den tillräckligt mnan Jag 
lämnade in den och därför sa jag 
att det v ar tillåtet att förbättra 
formuleringar och stryka upp-
repningar. . 

Nu blev det såstoraförändringar 
i det jag skrivit att det inte längre 
kändes som min text. En del 
förkortningar gjorde texten o~
griplig. Det jag hade velat viSa 
genom att berätta om Greta kom 
heller inte fram i den utformning 
texten fick i VB. 

Anna-Stina Löven" 

Lars-Arne Norborg är missnöjd 
med rubriken som gavs hans in
sändare. Själv hade han satt rubrik 
'1nte s utan v". 

Inga nybyggen 
på S:t Hans gränd 
För ett par veckor sen berättade 
VB om den starka reaktionen 
bland de boende på S:t Hans 
gränd motko~uanala bostads
bolagetsförtätrungsplaner. 

Nu har opponenterna bland de 
boende samlat in hela 583 namn 
mot förtätningen. På ett nyt möte 
nu i onsdags förklarade inför den 
kompakta opinonen LKF:s rep
resentant att det inte blir något 
bygge. 

Förutom opinionen kan man 
gissa att den försämrasde bygg
konjunkturen har påverkat be
slutet. 
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Demonstrera mot 
nedskärningspolitiken! 
I morgon lördag kallar SKTF, 
SKAF, SACO och Lärarförbundet 
till demonstration. De offentlig
anställdademonstrerar för atträdda 
sina jobb. De ställer också frågan 
vem som ska betala följderna av 
den arbetslöshet nedskärningarna i 
offentlig sektor orsakar. 

Fler än förbundens medlemmar 
har starka skäl att sluta upp i 
demonstratiOnen. Samtidigt som 
den borgerliga nedskärnings
politiken förvärrar en redan sv år 
situation på arbetsmarknaden 
innebär den också allvarliga 
försämringar av service de flesta av 
oss är beroende av. I Lunds 
kommun har borgama inför nästa 
års budget ställt omfattande spar
krav som kommer att slå hårt mot 
bl.a. skolan, barnomsorgen och 
äldreomsorgen. 

Men är det då inte nödvändigt 
för kommunen att spara? Jo, det är 
det, på grund av kombinationen av 
statliga besparingar på den kom
munala sektorn och kommunalt 
skattestopp. I praktiken är det 
kommunala självstyret i stort sett 
upphävt i dagens Sverige och ska 
så förbli, enligt statsministern. 

I detta läge tvingas även ett parti 
som vänsterpartiet, som vill slå v akt 
om en god kommunal service, att 
underprotestdiskutera besparingar 
som vi egentligen inte skulle vilja 
se genomförda. 

De borgerliga partierna går 
emellertid betydligt längre i sina 
sparkrav än vad nöden kräver. 
Moderatema i Lund har gång på 
gång uttalat att målet är en 
kommunal skattesänkning före 
valet 94. Det är i detta perspektiv 
den borgerliganedskärningspoliti
ken ska ses. 

Alla som prioriterar god kvalitet 
i barnomsorgen, äldreomsorg, skola 
m. fl. viktiga områden högre än de 
pengar en måttlig skattesänkning 
kan ge, bör sluta upp med de 
offentliganställda i morgon! 

.; 

Rapport från Inre Väster 
J ag trodde inte det skulle gå så., men 
häromdan kom jag på mig med att 
sörja Konsums gamla Servusaffär 
på Trollebergsvägen. Den var, får 
man väl säga, inget mönster av 
modernitet och komfort. Den var 
faktiskt ganska sliten och trång - · 
lokalenidetlillagatuhusetharrymt 
en kooperativ butik sedan 1910-
talet. Inte heller var urvalet över
väldigande, men man kunde få både 
köttoch brö, och om detknep även 
några dammiga purjolökar. För oss 
som ännu leverkvar i drömmen om 
det harmoniska bassortimentet var 
den en oas, med den lätta solkig
hetens hela charm. Och för den 
som inte tar intryck av sådan charm 
kan jag meddela att den var ohygg
ligt lönsam, med en vinst per kva
dratmeter som skulle fåtten Domus
föreståndare i Malmö att hisna. 

Mycket fräscht 
Ja så var det förr . Sedan en månad 
är butiken nerlagd och ersatt med 
en ny Servus, borta i kvarteret Ki
len. Den är ju ny och fräsch, som 
man säger, det är inte det. Det är 
nytt folk i ledningen också., unga 
män i egendomliga gröna västar. 
J ag tror knappt jag såg någon man
lig personal på gamla stället, det 
v ar rena matriarkin. Kundtillström
ningen verkar god även här, men 

Motståndet 
formeras 
Det växande motståndet mot 
svenskt medlemskap i EG får nu 
sitt organisatoriska uttryck genom 
bildandet av Nej till EG-Lund. 
Organisationen håller möte på 
onsdag kll9.00 i Fakiren . 

Inför mötet berättar Britta 
Lingärde för VB hur man tänker 
sig det kommande arbetet. Lokal
~ruppen tillhör riksförbundet Nej 
till EG och stöder dess tre paroller. 
"Ja till svenskt självbestämmande. 
Nej till svenskt medlemskap i EG. 
Ja till folkomröstning". Alla som 
stöder de parollerna kan arbeta i 
lokalgruppen. I styrelsen har man 
diskuterat fram en modell för 
förde_lning av arbetet som bygger 
på ohka arbetsgrupper där studie
cirklar kommer att utgöra ett av de 
viktigaste aktiviteterna den närm
sta tiden. 

Många har visat intresse av att 
vara med och det är påfallande 
många unga människor som vill 
göra en insats. 

Alla politiskapartier har ombetts 
informera sina medlemmar om 
lokalgruppens existens, likaså har 
en mängd ideella föreningar om
betts att på samma sätt stöda 
verksamheten. 

En lokal i centrala Lund är på 
gång om bara fmansieringen av 
hyran kan ordnas. 

Kontaktperson för Lund är Mats 
Olsson, Folkparksvägen 4 M, 227 
30 Lund te!. 15 24 46. 

jag är inte säker på att det är samma 
kunder som i den förra. Det är lik
som lite ödsligt, med sån där sälj
vänlig burkmusik i högtalarna och 
dåligtmed tidför snackmed tjejerna 
i kassan. 

Dan efter det att den öppnat var 
jag där. Nu finns det tio sorters 
tandkräm att välja mellan, men det 
är klart det räcker ju inte, man tän
ker bara på att Fokus säkert har 
tjugo. Men det som knäckte mig 
var att i denna service butik, avsedd 
för oss som hastar in om på v äg från 
jobbet, säljs nu e le/ariska skrivma
skiner. 

- Jaha, jag skulle ha en liter 
filmjölk och lite knäckebröd och 
låt mig se, de där skrivmaskinerna, 
kostar de bara 1090.-, ja då tar jag 
två. 

V ad som hänt med den gamla 
lokalen? Man hoppades ju hit och 
dit, det kanske skulle bli en liten 
servicebutik, inget stort, bara med 
det nödvändigaste, kött och brö och 
sådär. Men förra veckan kom be
skedet. "Antikhallen" öppnar här 
och man kan redan se en udda sam
ling avlutade stilmöbler genom 
fönsterna. Jag undrar om de kom
mer att ha öppet till klockan 21. 

When will they ever learn? 
Jag tror det var många både inom 

De vill väcka 
Lundaborna 
i morgon på långlördagen. Det är 
medlemmar från de kommunala 
avdelningarna i alla de tre stora 
fackförbunden; SKTF, SKAF och 
SACO. 

De kommer att utgöra ett kraft
fullt inslag i gatubilden. Man 
samlas kl 11.00 på Mårtenstorget 
och berättar för lördagshandlande 
Lundabor vilka fördyrande effekter 
politikernas privatiseringsideer 
kommer att få för gemene man. 

Torbjörn Tännsjö, 
medlem av vänsterpartiets pro
grarnkomrnission, lär stå bakom 
flera av de kursiverade "altema
tivskrivningar" som fmns i pro
gram förslaget. Därför ska det bli 
intressanta att höra vad han har 
au säga. Själv hoppas han på 
synpunkter från oss i Lund. 

Hzn kommer alltså hit, nu på 
tisdag den 7 april. På grund av 
hans andra engagemang börjar 
mötet först kl20.30, i cirkelrum 
2 på stadsbiblioteket. 22.15 flyt
tar vi över för mer program
diskussion över en öl på Grifo 
grill, tills Torbjörn far hem till 
Stockholm med tåget. 

Alla är välkomna, alltså inte 
bara v-medlemmar. 

PS Kl 19 presenterar Torbjörn 
Tännsjö tankarna i sina om
diskuterade böcker "Att göra 
barn" och "Att välja barn". Sam
ma lokal, men nu i Lunds Före
läsningsinstituts regi. 

och utom socialdemokraterna som 
såg krisen på Arbetetoch den breda 
uppslutningen kring tidningen som 
en chans. En chans nämligen till en 
öppning i den vittrande betongen i 
den socialdemokratiska Festung 
Malmö. En tidning som ägs av sina 
engagerade läsare kunde väl inte 
det vara det sämsta? 

Men jag börjar undra. Vad gör 
närnligenräddningskomrnitten? Jo 
skriver brev till alla de som förkla
rat sig beredda att stödja Arbetet 
genom aktieteckning och förklarar 
det lämpliga i att betala in pengarna 
till en för ändamålet inrättad stif
telse med de säkra pojkarna från 
Malmö Arbetarkommun och parti
distriktet vid rodret. De vet nämli
gen bäst, de ska utgöra den starka 
ägargrupp som tidningen påstås 
behöva. 

Starka ägare, jo jag tackar. Jag 
skulle vilja hävda att det tidningen 
Arbetet i första hand behöver är 
svaga ägare. Detskulle ge tidningen 
chansen att utveckla sin identitet 
ochgörasigoberoendeavdensam
ling betongpristagare som brukar 
bestämmaöver den. Ja, tiderna änd
ras, endast de socialdemokratiska 
pamparna i Malmö är oföränder
liga. 

Lucifer 

De vänder sig särskilt mot 
privatiseringar av bostadsbyrå, 
fritidoch äldreomsorg. Ettdemon
strationståg blir det också genom 
stan, där många glada och kunniga 
offentliganställda visar på vad de 
kan göraför kommuninnevånarna. 

På Mårtenstorget blir det musik 
(Panikorkestem) och försäljning 
av knappar mot främlingsfient
lighet och rasism, som breder ut 
sig i landet. 

Du som ifrågasätter utveck
lingeninomkommunochlandsting 
i dag är välkommen, hälsar arran
görerna. 

Kan Öresundsverket 
så borde Lund kunna 
Förra året gick Lunds energiverk 
med 58 milj kr i överskott. En del 
av detta användes till att sänka 
abonnenternas taxor med 2,7 
procent. 

Jag tror att lundaborna hade 
föredragit oförändrade taxor och 
renare luft, säger Karin Sven
sosn Smith (v), ledamot av miljö 
& hälsoskyddsnärnnden. För en 
kostnad av 600 000 kr hade man 
~ämligen kunnat köpa en ny ol
Jebrännare och infört en ny eld
ningsolja, som tillsammans hade 
gett en avsevärd sänkning av 
svavel- och skadliga kväveemis
sioner. 

Nu har hon anmält ärendet till 
koncessionsnämnden för miljö
skydd. Tar den försurningshotet 
på allvar, borde den säga till 
energiverken i Lundattskaffa en 
sådan brännare som Öresunds
verket i Malmö redan har. 



Villa Sunna - för och emot 
Debatten om Villa Sunna har tagit fart i spalterna på sistone. Tyvärr är det r~ t~ sent, 
men ändå inte för sent. Detaljplanen är på våg till kommunfullmäktige, och dessfononan 
ska kommunstyrelsen säga sitt. Det är kanske fler än man kan tro som vacklar? 
Vänsterpartiets ställningstaganden 
i byggnadsnämnden under plan
ärendets gång har förvånat många, 
inteminstvänsterpartister. Faktiskt 
ibland även mig själv. Därför ska 
jag försöka ge en så ärlig förklaring 
jag kan till hur jag under de gångna 
fem åren har agerat i byggnads
nämnden (B N) för ett bevarande av 
villan och parken, och sedan för 
servicebostäder i en hörn av parken. 

1986 ville Aug. Lundberg AB, 
som då ägde tomten, byggaetthotell 
i form av ett punkthus, och stads
arkitektkontoret gjorde ett första 
planförslag med en allra högsta 
hushöjd på 29,5 meter över marken. 

1987 köptes tomten av Katarina 
Crafoord för 2,5 Mkr, och hotell
planerna slogs fast. Arkitekt Hans 
Rendahl skissade då på en krok
anliknande palats med en kupol 
som gav det en max höjd på drygt 
40 m, alltså tio meter högre än det 
första förslaget! 

Politikerna krävde lägre höjd och 
under 1987 reviderades planen två 
gånger. Till slut hamnade hus
höjden på max 33,5 m. Något 
våningsantal angavs aldrig i planen, 
mendetskulle motsvara 7 våningar 
plus en takvåning och en präktig 
kupol. I oktober 1987 beslöt bygg
nadsnämndens då borger liga majo
ritet an skicka planen på samråd i 
detta skick, med 7 röster mot 5, 
nämligen s, mp och v, som då var i 
minoritet. 

Vänsterpartiet reserverade sig l) 
mot ett hotell, p g a att trafiken 
skulle bli mycket störande, och 
därför an det inte var angeläget 
med fler hotell i Lund, och 2) mot 
ett jättestort underjordiskt garage, 
som skövlar parken. Vi menade att 
Villa Sunna möjligen skulle kunna 
kompletteras med några enkla lätta 
byggnader norr om den kultur
historiskt värdefulla villan, exem
pelvis för vandrarhem. 

I början av 1990 hade JM köpt 
tomten för mer än 4 Mkr och 
anlitade nu arkitekten Robert 
Larsson. Han ritade tre alternativa 
skisser till servicehus: l) Två 9-
våningshus med 100 lägenheter, 2) 
Två mindre 9-våningshus med 70 
lgh,och3)ETT 12-våningshusmed 
70 lgh. Vänsterpartiet krävde max. 
ett hus. I april beslötändåBN attalt 
2 skulle bearbetas vidare. Folk
partiethade ändratsig -Gösta-John 
Bredberg (fp) var positiv till detta. 

I oktober var planen uppe för 
beslut om samråd, men något sådant 
beslut togs aldrig. Enligt protokollet 
"godkände" BN planen, sedan 
moderatema yrkat på att husen 
skulle vara en våning lägre. S, fp 
och v röstade på dethögre v Anings
antalet. 

Värsta förslaget vann 
Hur kunde vänsterpartiet gå på det 
"värsta" förslaget? Vi hade disku
terat i vår "kompolgrupp" och 

kommit fram till följande: l) det 
behövs servicebostäder för äldre i 
centrala lägen i Lund; 2) det är inte 
frågan om ett störande hotell; 3) 
hushöjden är ändå lägre än vad 
hotellet skulle blivit (max 28,7 m 
mot 33,5 m för ett &-våningshotell 
med kupol); 4) hushöjden skuggar 
inte Sankt Jörgens park som 
påståtts; 5)visuelltspelar detingen 
roll om husen är 8 eller 9 våningar; 
6) byggnaderna är ganska väl 
inplacerade i parken, så att ett 
minimum av de stora träden hotas; 
7) parkeringen läggs på marken 
mellan befmtliga trädoch inte under 
jord. 

Mot förslaget talar naturligtvis 
ändå ingreppet i parken med risken 
för att fler träd drabbas än vad som 
avses, samt att en senare tillbyggd 
del av den befintliga Villa Sunna 
rivs. 

Bevaringskommitten då? 
Som ledamot i bevaringskommitten 
stöder jag givetvis dess beslut att 
hela Villa Sunna bör bevaras, alltså 
även den senare tillbyggda delen. I 
detta fall har jag alltså röstat mot 
mig själv, något som vänstern ofta 
varit snabba med att fördöma andra 
politiker för att göra. Detta ger mig 
stundom viss ångest, men i övrigt 
kan jag inte se annat än att 
planförslaget är acceptabelt. 

Man kan komma till andra 
slutsatser i byggnadsnämnden när 
fler faktorer medverkar. Ingen i 
bevaringskommitten har dock 
föreslagit att endast en del av Villa 
Sunna skulle bevaras, men samma 
politiker har gjort det i byggnads
nämnden. 

Servicehusets arkitektur 
Utformningen av byggnaderna 
lämnar mycket övrigt att önska. 
Jag har i flerasammanhang klargjort 
att jag inte tycker att arkitekten har 
ritat vackra hus. De är oroliga, och 
till skillnad från hotellförslaget 

försedda med balkonger runtom. 
Men det behövs ju balkonger om 
de äldre ska kurrna njuta av parken 
från sin bostad. 

Frågan är naturligtvis om man 
kan låta en så här stor tomt ligga 
alldeles orörd, eller om man någon 
gång måste acceptera att den 
exploateras. Som privat trädgård 
har den aldrig varit tillgänglig för 
folk an ströva i, men som park till 
ett servicehus blir den betydligt mer 
öppen, ungefär som Mårtenslund. 

Vänsterpartiet har kanske tidi
gare fört en plakatpolitik och 
ständigt varit emot allting som inte 
varit riktigt bra. Det kan jag hålla 
med om. Under förra mandat
perioden övergav vi delvis detta, 
och började föra en "resultatpolitik" 
istället. Villa Sunna är kanske ett 
uttryck för detta. 

Spola planen ändå? 
En fråga som gör att planen nog 
ändå bör avvisas, är att resten av 
planområdet, som omfattar Lunds 
östra, dvs området kring bensin
stationen, nu undantagits från 
detaljplanen efter önskemål från 
kommunstyrelsen. Det betyder att 
bensinstationen kan komma att 
ligga kvar i evärdeliga tider. Och 
det var faktiskt ett villkor för att v, 
s och fp skulle låta planen gå vidare 
i ett skede 1990, att den ska bort på 
sikt! 

Genom att byggnadsnämnden nu 
lämnat ifrån sig planärendet till 
fullmäktige, står det givetvis 
fullmäktige fritt att anta eller 
förkasta det. Jag kan mycket väl 
tänka mig att vänsterpartiet röstar 
nej till planen därför att den inte 
innehåller någon lösning på bensin
stationsfrågan eller på infarts
parkeringen där. Och an mode
ratema röstar nej bara för att husen 
är en enda våning för höga i 
förhållande till vad de kan accep
tera. Det blir kanske bara Christine 
Jönsson som röstar nej när det 
kommer till kritan? Frågan är alltså 
om resultatet verkligen blir att 
fullmäktige avvisar planen, hur 
vänstern än ställer sig. 

Jag hoppas att jag med dessa, 
kanske något tradiga rader, ändå 
redogjort för varför vänsterpartiet 
hittills har stött planförslaget för 
Villa Sunna. Och att det givetvis 
inte är självklart varken för mig 
eller andra vänsterpartister att 
framhärda i detta. Det kan å andra 
sidan kärmas mindre välbetänkt att 
idag hindra ett välbehövligt bygge 
att komma igång, både med tanke 
på behovet av bostäderna och den 
byggarbetslöshet som redan drab
bar 15% av Lunds byggnads
arbetare. Någon omsorg om JMs 
spekulationsförluster på tomten 
besväras vi dock inte av. 

Thomas Schlyter 

Innerstadstrafiken 
en gång till 
Ta bort mö jlighetema att parkera 
på gator och torg - då finns det 
inte någon anledning att köra om
kring och leta efter p-platser. Hö j 
parkeringsavgifterna i de nu exi
sterande p-husen tills utbud och 
efterfrågan på parkering kom
mer i jämvikt. Efterhand kan en 
ökande andel av platserna i p
husen användas till boendepar
kering. 

Det tror jag är det viktigaste 
kommunen kan göra för att be
gränsa innerstadstrafiken. 

Självklart måste biltrafiken 
begränsas mer än i innerstaden. 
Personligen tror jag att avgifter 
på bilanvändande (p-avgifter, 
bensinskatt, biltullar t ex) är ett 
smidigt och bra sätt - det ger 
dessutom pengar till kollektiv
trafiken. 

Det farms ett principbeslut i 
gatu- och trafiknämnden att ta 
bort parkeringsmöjligheterna på 
gator och torg i stadskärnan under 
dagtid. Det var ett bra beslut och 
ett steg i rätt riktning. 

Det beslutet rev s, v, fp, c och 
m upp. Det var ett misstag. 

Lars-Arne Norborg harfastnat 
i en diskussion om behörighets
reglering eller "enklavindel
ning ". Den diskussionen handlar 
om hur dagens trafikreglering, 
som går ut på att hindra genom
fartstrafl.k, ska förfmas. Det kan 
den naturligtvis. Men inte sär
skilt mycket. 

Roland Andersson (v) 

PS 
Lars-Arne Norborg upprepar 
gång på gång att vänsterpartiets 
kommunalpolitiska grupp enhäl
ligt står bakom beslutet i gatu
och trafiknämnden. Det är ett 
ganska dåligt argument alls- om 
man inte utgår från att kompol 
aldrig gör några misstag. 

Och vem har sådana utgångs
punkter? 

Förresten kanjag berätta-och 
detta är ett understatement - att 
fler än jag var frånvarande under 
diskussionen. Själv hoppas jag 
naturligtvis att kompol ska ändra 
sig och åter driva de ståndpunk
ter vi lovat väljama föra fram. 

DS 

·.&i 
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Plakat-

anför stadskärnan. Dessa är inklu: 
derade i ovan minskning med 0.3 
%. 

Siffran 0.3 %relaterar således till 
åtgärder i hela tätorten. Och är där
med synnerligen relevant. 

dell för hur parlamentet kan utöva 
sin kontrollfunktion. 

Utvecklingen går mot ökad inte
gration och större makt för parla
mentet, men var den nya balansen 
kommer att ligga är omöjligt att 
förutse. Det pågår mycket inten
siva diskussioner bl.a i Tyskland 
om dessa frågor. Förbundsstaterna 
är inte utan vidare beredda att ge 
upp den beslutanderätt som de har 
idag, man ifrågasätter också hela 

POSTTIDNING 

~t stora problemet !k Afrika , 
som mgen verkar vara miresserad 
av att "suga ut". Desillusionerade 
ulandsforskare säger ibland att det 
bästa vore om Afrika sjönk i havet. 
Kanske kan ett demokratiskt Syd
afrika bli den ekonomiska motor 
som kontinenten så väl behöver. 
J ag kan inte se att hotet är ett 
expansionistiskt EG. Tvärtom. 

RolfL.Nilson eller pladaskpolitik 
Del2. 

V ad kan nämnden och v nu göra 
f~r att uppfylla målet 5 % minsk
rung? En slutsats är att minskningen 
måste ske genom åtgärder utanför 
tätorten. En annan slutsats är att 
n_~nu~den struntar i den egna mål
s~tnmgen - fullmäktige får lång 
nasa. 

Mastrichtöverenskommelsen av 1------------
n_ationalegoistiska skäl. De frågar 
s1g varför länder som Portugal och 
Grekland skall få åka snålskjuts på 
den starka tyskaekonomin utan att 
ha socialpolitik, lönepolitik och 
arbetsmarknadspolitik som är jäm
förbar med den tyska. 

J ag lovade i nr 12 att återkomma till 
pladaskpolitikens avigsidor och då 
med exempel 2- Bilfriare inner
stad. Lars-Arne Norborgs insän
d~e i samma nwnmer passar ut
mark! som utgångspunkt. Histo
~en vet vi -v bildade majoritet 
Ullsammans med, ja allaandra utom 
mp, och ~~de alt B i utredningen. 
V1 har kntlserat alternativet efter
som vi ansåg att åtgärderna var 
otillräckliga Om detta skriver L-A 
N: "När miljöpartiet påstår att 
tätortstrafiken enligt alternativ B 
endast minskar med 0.3 % så är 
detta en populistisk sifferlek som 
inte hör hemma i en seriös debatt." 
Låt oss försöka vara seriösa och 
analysera varför vårt påpekande 
s~~~~-vara en "populistisk siffer
lek . Ar det för siffran 0.3 % inte är 
sann eller är det för att den inte är 
relevant? 
.s~~ den. Som Peter Björling 

VISat 11d1gare handlar det om enkel 
huvudräkning. Siffror från utred
ningen s j älv visar på en minskning 
på 0.3-0.45 %. Men är siffran då 
inte relevant? 

I trafikpolitiken bör man hålla 
isär två saker. Dels vilka mål man 
har och dels vilka medel man vill 
använda för att uppnå dessa mål. 
I november 1991 fastställde full

mäktige gatu-och trafiknämndens 
eget förslag till mål för trafikarbete t: 
"Under perioden skapa en rell 
minskning av biltrafiken i Lunds 
kornmun med 5 %." 

Hur skall man uppnå detta mål? 
Man kan minska trafiken i tätor

ten och man kan minska trafiken 
utanrör tätorten. Med utredningen 
Bilfriare innerstad tog gatu- och 
trafiknämnden ställning till åtgär
der för hela tätorten. Detta verkar 
dock L-A N inte ha observerat. I 
samma insändare skriver L-A N : 
"Stadskärnan är en mycket Ii ten del 
av tätorten, och t.o.m. mycket stora 
förändringar i stadskärnan kan en
dast medföra marginella föränd
ringar i tätorten som helhet." 

Men redan den 25 april1990 när 
nämnden tog utredningsdirektiven 
kan man läsa: ''Denna etapp skall 
avse ytterligare åtgärder för be
gränsning av biltrafiken inom stads
kärnan resp övriga delar av Lunds 
tätort" Det "vinnande" förslaget 
alt B innehåller också åtgärder ut-

Är det så? Eller vilka hemliga 
förslag har v i bakfickan? 

Eller är detta pladaskpolitikens 
konkreta resultat - en minskning 
av biltrafiken med 0.3 %? 

Här har vi kärnfrågan i plakat 
kontra pladaskpolitiken. Ska man 
stå utanför majoriteten och inte få 
igenom sina krav eller skall man 
vara med i en majoritet där nian 
överger dem? 

Magnus Cedervall 
. miljöpartiet 

ledamot 1 byggnadsnämnden 

Svar till Mats 
Olsson: ... och 
lite om valutakriser. 
Jag har skrivit ett antal inlägg om 
EG i Veckobladet de senaste åren. 
J ag har aldrig viftat bort det demo
kratiska underskottet! Det är ett 
problem som man har diskuterat 
intensivtinomEG: Detärintesjälv
klart hur man skall förhålla sig till 
det. Det finns nämligen minst vå 
led: 
Den interna demokratin i EG-ap
paraten. 
~är handlar det om parlamentets 
mflytande. Förenklat kan man säga 
att ökad intern demokrati och ökad 
integration hänger intimt samman. 
Det är därför som vänstern och de 
gröna inom EG ofta är unions
värmer och vill att EG skall åta sig 
allt fler uppgifter. Konsekvensen 
blir att de nationella parlamentens 
makt minskar. 
Medlemsländernas demokratiska 
inflytande 
Detta utövas via ministerrådet. 
Maktfördelning och röstsystem 
gynnar idag de små medlems
länderna och det enskilda landet. 
Det demokratiska problemet finns 
i det enskilda medlemslandets sätt 
att kontrollera" sina" representan
ter i rådet. Danmark har med sitt 
Markedsudvalg en intressant mo-

Jag anser givetvis att den svenska 
vänstern skall diskutera dessa vik
tiga och komplicerade demokra
tifrågor iställer för att bara säga att 
EG är odemokratiskt. 

Möjligheten att styra det interna
tionaliserade kapitalet med natio
nella politiska beslut har minskat 
drastiskt och är liten. Det borde 
Mats Olsson veta som arbetar i en 
sådan industri. Det är dessutom 
dumt att underskatta "valuta
~se~a". De var allvarliga var
nmgssignaler! Och de inträffade 
faktiskt. Det var inte inbillning. 
Vänstern kan inte i längden gå och 
drömma o~ en annan verklighet 
utan måste IStället tackla den "re
elltexisterande verkligheten" även 
om vi inte tycker om den. Att EG 
~ar me; att sätta emot storkapitalet 
an en hten stat tycker jag är själv
klart. Fackligt samarbete kommer 
också alltmer att ske inom EG och 
som j ag skriv i t tidigare, det får eko
nomiskt stöd genom EG! 

Som avslutning: Jag är oerhört 
nyfiken på bara en liten antydan 
om EG-motståndarnas alternativ. 
Hut vill ni möte det interna
tionaliserade kapitalet? H ur vill ni 
slå vakt om välståndet? Och hur 
villnimötadengränsöverskridande 
miljöförstöringen? 

Kort svar till Örjan Wikander 
Jag tycker att Orjan har en sympa
tisk inställning till den europeiska 
frågan men han kornmer fel när han 
tillämpar klassisk imperialismteori 
på EG. Utsugningen av tredje värl
den förekommer givetvis men det 
vi ser idag är ökad handel inom 
kontinenterna i Asien och Latina
merika. Det leder till att banden 
med de gamla kolonialländerna lö
ses upp. Dc asiatiska tigrarna, d. v .s. 
Syd-Korea, Singapore m. fl. har vi
sat en oerhörd utvecklingskraftoch 
en genväg till välstånd. -

EG och i synnerhet ett utvidgat 
EG klarar sig i stort sett själv och 
har därför ett begränsat intresse av 
att suga ut u-änder. 

Från vandrings
sektionen 
Snart är det alltså påsk och påsk
vandring.Den startar från Tyringe 
järnvägsstationk110.15påskär
torsdagen, och från Lund går tåget 
9.18. 

Första dagen promenerar vi 
bara en dryg mil, till Perstorp, 
eftersom en av veteranerna just 
nu har begräriSad aktionsradie. 
Därmed harrmar vi första natten i 
trakten av Perstorp, och där kan 
man ansluta på kvällen och leta 
upp vårt vindskydd. Långfreda
gens etapp blir som sej bör läng
re, och andra nattlägret blir uppe 
på Söderåsens norra del. V and
ringens avslutas vid lunchtid på 
påskaftonen. Vi tarpågatågetfrån 
B ju v och är tillbaka i Lund kl 
13.48. 

Alla är välkomna! För närma
re upplysningar och anmälan 

1 
kontakta Gunnar Sandin, tcl. 
135899. 

KOMPOL har möte på lokalen kl19.15 
den 6.4 . Ämne: kommunstyrelsen 
budgetdiskussion om miljö- och hålser 
skyddsnämnden. 

Hannas Fläkt SO kl 17.00 Rep på 
Palaestra. 

RÖDA KAPELLET 10 4.4 spel i Malmö 
(eJ Lund). Samling på Triangeln 10.45. 
Avresa från Lund pågatåg 10.00. 
Repertoar: stå:39,84:2, 100,131,166. 
Gå (marschställ!): 8, 63:7, 136, 193, 
214,224 , 227. Rune har notkopior. 
so. 5.4 kl 18.45 rep på Kapellsalen 
Odeum, med Håkan O. Rep av bl.a. 135, 
136,249. 

VECKOBLADET 
Detta nummer gjordes av Lars Borg
ström, Lars Ragvald och Gunnar 
Sandin. m Tel. red.onsd e 18: 

046/11 51 59 
Fax : 046/14 65 82 

Kontaktredaktör fOr nästa nummer: 
Gunnar Sandin, tel13 58 99. 
Vid utebliven tidning ring 
Rune Liljekvist 13 82 13 el. 11 50 69 
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