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Militant militär 
tar befäl över 
stadens bussar 
Borgarna skyr inga medel att spara 
pengar inom alla samhällssektorer. 
Inom gatu- och trafiknämnden, där 
egentligen folkpartisten Jörgen 
Jörgensen är ordförande, utövas, 
enligt rapporter från nämnden,det 
egentliga befälet sedan ärssikftet 
av överstelöjtnanten Jan Anders
son (m). 

På senaste sammanträdet redo
visade han en utredning, som han 
egenhändigt och med stort engage
mang hade utfört i syfte an ~ara 
pengar på stads busstrafiken. öVer
stelöjtnanten hade i egen bil kört 
efter stadsbussarnas linjekarta och 
därvid funnit såväl onödiga omvä
gar som brister i motsan riktning. 
Hans yrkande an denna utredning 
skulle ligga till grund för stads
bussarnas linjesträckningar redan 
efter nästa tidstabellsskifte gick 
enligt gatukontoret inte an villfara, 
eftersom sådana ändringar tar fyra 
månader att förbereda enligt avtal 
med Linjebuss. 

Ärendet kommer upp igen, till
sammans med andra "rationalise
ringar" av stadsbusstraflken. Bl a 
vill man börja lågtrafiken redan kl 
20 istället för 21. Tills dess kan vi 
nog knappast hoppas att överste
löjtnanten ska ha provat på hur det 
är an ta sig fram efter linjekartan i 
buss! Därtill lär han vara alltför 
bilfixerad. Man kan hysa oro för 
kollektivtrafikens kvalitet de när
maste ären. 

T ho 

Nej till EGoism 
I onsdags gick Nej till EG ur 
startgroparna och besannade VB s 
rubrik för några veckor sedan att 
glöden finns på Fakiren. 

Närmare fyrtio stycken hade 
hörsammat kallelsen och under 
några timmar gick man igenom de 
förslagsomdenförenmånadsedan 
tillsatta interimsstyrelsen hademed 
sig till mötet. 

Britta Lingärde inledde enga
gerat attmotivera varför det var fel 
att ansluta Sverige till EG. Ingen 

Vänstern i Skåne 
Som komplettering till rapporten 
från vänsterpartiets skånska ärs
konferens i nr 12 kan meddelas att 
den nya distriktsstyrelsen, i 
enlighet med årskonferensens 
beslut, kommer att ordna två 
konferenser. Den första skahandla 
om EG och ska, om inget oförutsett 
inträffar, äga rum i Helsingör 
söndagen den 28 maj. Därmed fär 
deltagarna möjlighet att uppleva 
något av stämningen inför den 
danska folkomröstningen om 
Europeiska unionen den 2 juni, 
vilket säkert kan ge impulser till 
det svenska opinionsarbetet kring 
EG. 

Den andra konferensen, i början 
av oktober, kommer att kartlägga 
och värdera aktionerna mot ned
skärningar och privatisering ute i 
kommunerna. Vid den tidpunkten 
är det som bekant slutspurt i det 
kommunala budgetarbetet. 

Slutligen en rättelse. Ett namn 
föll bort i uppräkningen av 
distriktsstyrelsen: HansWahlgren 
i Ängelholm. 

sa emot henne och man gick raskt 
över till procedurfrågorna. Man 
bestämde att styrelsen skall sitta 
ett år och att man själv utser 
ordförande, sekreterareoch kassör. 
Sju stycken tyckte man var en 
lagom storlek på styrelsen ochman 
valde följande: Andreas Berge
gärd, Nina Björck, Ninni Bolding, 
Julio McKinney, Britta Lingärde, 
Christer Mäller och Mats Olsson. 
Till revisorer utsågs Hans Persson 
och Rune Liljekvist och som deras 
suppleant Ingela Kåhl. 

Därefter övergick man till 
diskutera kommande aktiviteter. 
På stående fot beslöt man hålla 
torgmöte på lördag på Månens
torget. Den avgående styerlsen 
hade fixat polistillstånd för resten 
av äret, några erbjöd sig att tala, 
andra att dela ut material och ett 
par att fixa en snygg banderoll. En 
bruksorkester i staden hade lovat 
ställa upp och spela "En sång om 
frihet", som Mikis Theodorakis 
komponerat för ett annat tillfälle. 

Man utsåg två ombud till 
rikskongressen i Nässjö kom
mande helg och skickade med 
ombuden en uppmaning an verka 
för en särskild(låg) medlemsavgift 
för studenter och ungdomar . 
Många skrev upp sig för olika 
arbetsuppgifter på de listor som 
cirkulerade och det lämnadesa 
förslag och synpunkter på det 
diskussionsudner lag som styrelsen 
tagit fram. Alltgicktilldennyvalda 
styrelsen, eller samordnings
gruppen, som den kallades i 
materialet, för att betona att 
s tyrels en inte styr utan samordnar. 

Visespålördagvardevanligaste 
avskedorden när mötet slutade. 

r 

VB rättar 
I ett referat från ärskonferensen i 
VB nr 12 påstods att den nyvalde 
distriktsordföranden Jesper Kren
chel var positivt inställd till EG. 
Jesper Krenchel har begärt plats 
för följande genmäle. 

Korrektion 
A v referatet från ärskonferensen i 
vänsterpartiets skånedistriktfram
gär attundertecknad tidigarekäm
pat mot EG, men nu har byn sida 
och är EG-vän. 

Jag beklagar om jag har varit så 
otydlig, eller omtnin svenska är så 
svärtolkad, att man kan få den 
uppfattningen. 

Riktig är att jag kämpade mot 
EG för 20 är sedan i samband med 
att Danmark anslöt sig och att jag 
tidigare har sagt, att jag i stället för 
att en gång till vara Sancho Pansa 
i kampen mot samma väderkvarn, 
skulle vilja slippa frustrationen 
över att förlora och koncentrera 
alla konstruktiva krafter på, att 
innanför EGs ramar vara med att 
skapa en bred socialistisk front, 
som kunde införa demokrati inom 
EG. 

På ärskonferensen la jag till, att 
jag nu hade blivitmedveten om, att 
det inte varEG-väderkvarnen som 
var fienden, men EU. Jag har inga 
positiva känslor alls för EU, men 
saknar tillförlitliga fakta och jag 
måste därför - i likhet med inne
hållet i Lennart Johanssons motion, 
somantogs av ärskonfrensen-söka 
mer information innan jag kan ta 
ett slutgiltigt beslut om vad jag 
egentligen anser i denna fråga. 

Jag hoppas att vi i den nya dis
triktstyrelsen snarast kan få till 
stånd en konferens om frågan, så 
jag - och kanske andra - kan få 
bättre beslutsunderlag. 

Med vänlig hälsning 
lesper Krenchel 

Medicinhistoriska museet öppnades på Sankt Lars i förra veckan. Det är sevärt- en av norra Europas mest 
•omfattande samlingar. Delar av dem har f~nnits på Sankf La_rs tid~?are, ~som bl a. orr:fattar lwnst utförd 
av patienterna. Andra delar har flyttats fr an Gamla sermnanet- for att forbereda r!ynmg ~n man .~~ra? 
Museet är inrymt i paviljong 7 intill den vackra huvudbyggnaden med klocktornet. Oppet tl-fre o. so t1lll6. 



~KOMMENTAR 
Malmö-visionär 
på fri fot 

Sydsvenskans politiske redaktör Per 
T. Ohlsson har, inte minst genom 
sin förmåga att skriva ofta och inte 
sällan ganska välformulerat, uppnått 
ett visst lokalt rykte. 

Vi tror att det blev en sv år dag för 
hans beundrare i söndags. I en 
personligt signerad ledare, med 
porträtt, som täckte huvuddelen av 
sidan, utbredde Ohlsson sig om 
Malmös möjligheter. I några ögon
blick försvävade det oss på VB att 
det här kunde bara besvaras med en 
parodisk motledare. Vi hade fel; 
Ohlssons ledare argumenterade 
mångordigt för att Malmö och 
därmed också Lund nu skulle få helt 
nya chanser genom schlager
festivalfinalen i Malmö och MIF:s 
framgångar inom ishockey. Nu 
skulle det äntligen slå om, Malmös 
förnedring skulle hävas och en ny 
blomstringstid skulle stå för dörren. 
Sådant kan inte parodieras. 

Eller är det så man blir folkkär 
tidningsledare i Malmö? Vi har ju 
sett Lars Engqvist på sin sida och vi 
tänker på Olof Wahlgren, som ju 
också hade lyriska sidor - vem 
minns inte hans invigningsdikt till 
de nya pressarna? Vi har tidigare 
beskyllt Ohlsson för att vilja bli en 
ny Tingsten, men det är kanske en 
ny Wahlgren det gäller? 

Utomordentligt naivt 
ansåg Jan 0berg det vara att kämpa 
emot något som redan var beslutat; 
nämligenSverigesinträdeiEG/EU. 

Det v ar vid tisdagens avslutande 
fredsseminaritun om EG och freden, 
som han avlossa den salvan. Inte 
därför att han var förespråkare för 
EG, tvärtom. Men han ansåg att EG 
vara en naturlig följd av europeisk 
(och därmed svensk) politik de 
senaste två- tre hundra åren. 

Dethjälperinte att bara stå utanför 
EG, sa 0berg, man måste också 
bekämpa hela det ekonomiska sys
tem som EG representerar. 

Det sägs att EG betyder mark
nadsekonomi, sa Jan 0berg, men 
det enda ställe där konkurrens på 
marknaden existerar är på Mårtens
torget på lördagar. 

Han varnade framför allt för att 
EG kommer att bli en supermakt 
som styrs av Tyskland och Sverige 
kommer att tvingas delta tillsam
mans med andra västeuropeiska 
trupper utanför Europa. 

Trots sina dystra prognoser 
slutade han med att önska lycka till 
den nystartade lundagruppen mot 
EG. 

Som för övrigt håller sitt första 
offentliga framträdande på lördag 
pAjustMårtenstorgetmellan 11 och 
12. 

Torbjörn Tännsjö i vänsterpartiets 
programkommisson: 

vi har enat partiet - mot oss! 
-Vårt programförslag har inte av dem kunde accepteras -som hel- ringar om djurens rätt. 

väckt någon entusiasm. Alla ver- het. Nogfinnsdetgrönakrafterinom 
kar tycka illa om det, och i så motto vänsterpartiet, påpekade kritisk 
har vi enat partiet. Men det har inte Krossa EG diskussionsdeltag are. Varför hade 
dykt upp något samlat motförslag. Om EG-avsnittet hade Torbjörn förslaget en sådan storstads- och 
Egentligen har programdiskus- Tännsjö väntat sig mycket mer de- utvecklingsfientlig skrivning om 
sionen varit tämligen matt. batt. En utgångspunkt fanns i för- landsbygden. Demeningarnahade, 

Så sa programkommisionens slagets alternativa version. Själv fick vi veta, författats av en med
medlem Torbjörn Tännsjö när han tillhördehandenminoritet som ville lem i kommissionen som flyttat 
besökte Lund i tisdags. Remissva- ha en "mjukare" skrivning, med en från Göterborg till Gotland för att 
renskallvarainnenuidagarna,och nyckelmeningsom:"Vänsterpartiet börja ett grönt liv. Själv var 
närmas.t skall förslaget ~earbetas är i princip för att den nationella Nackabon Torbjörn Tännsjö inte 
av partistyrelsen och partirådet suveräniteten uppges i frågan om så glad åt skrivningen- "men man 

Rättspråk 
Har vi använt rätt språk, träffat 

rätt tonläge, undrade Torbjörn 
Tännsjö. Ja, i huvudsak, tyckte han 
s j älv. Det v ar rätt att ta bort en rad 
traditionella ord och symboler från 
den marxistiska traditionen. Det 
fi= de som inte alls gillar detta, 
men de är rätt få. Ännu färre är de 
-t. ex. Rolf L. Nilson i Lund- som 
tycker att det återstår för mycket av 
marxistisk retorik. 

Dock berättade Torbjörn att han 
tillhörde dem som ville ha en mju
kare och framförallt kortare inled
ningochmåldefmition. Detskram
larförmycketommajoritetens ver
sion, tyckte han. 

Största traditionsbrottet var att 
förkasta kravet på en gemensam 
världsåskådning, dialektisk mate
rialism, eller vad det nu kunde kal
las. Ja, i praktiken har ju partiet sen 
länge accepterat andra medlemmar o 
men outtalat som ett slags B-lag.' 
Nu finns detäntligenförutsättningar 
för att feminister, radikala kristna, 
marxister, ekofilosofer och andra 
skall bli verkligt jämställda. 

Oklar ekonomi 
Programförfattarna vill bryta det 

ekonomiska maktmonopolet men 
har själva inget klart alternativ, er
kände Torbjörn Tännsjö. Nytt är 
den starka betoningen av det 
sydikalistiska begreppet självför
valtning, men det reser många 
avgränsningsproblem. Fast med 
mer demokrati på arbetsplatsen och 
mer självförvaltning hade den nöd
vändigaomvandlingen av t.ex. vår
den gått snabbare och smidigare, 
trodde han. 

Men produktionen av varor då,. 
kan inte självförvaltningen vara 
konserverande och motproduktiv 
där, invände någon. Torbjörn ver
kade benägen att hålla med, men 
underströk programförslagets po
sitivasyn på privata småföretagare. 
Sådana är en god garanti för inno
vationer. 

Ett par ekonomer, främst Hans 
Lind och Johan Lönnroth, har känt 
sig kallade att fylla luckan och ge 
partiet ett konkretare ekonomiskt 
alternativ. Torbjörn uppskattade 
bidragen men trodde inte att något 

gemensam säkerhet, miljö och kan ju inte bråka om allt". 
mänskliga rättigheter". Enligt den I avslutningen till detta bekände 
v ar de tEGs outvecklade demokrati han singrundläggande utvecklings
hindrade ett svenskt medlemskap. optimism och varnade mycket 

Men EG-motståndet har blivit starktfördennymalthusianismsom 
allt oförsonligare i partiet sen för- han såg spår av . 
slaget skrevs, konstaterade Tor
björn. En stor majoritet vill när
mast krossa EG. 

Den bedömningen gjorde han 
främst utifrån stämningarna i det 
stora S tockholmsdistriktet. Den liv
liga VB-debatten men några avvi
kande röster hade han inte tagit del 
av. 

Rödgrönt tomrum 
Programförslaget utmynnar i en 

antiklimax, menade Torbjörn slut
ligen, nämligen i paroller om en 
rödgrön allians. Detta var inte tänkt 
som att röda och gröna schatte
ringar skulle mötas inom vänster
partiet, utan som en önskan om 
samarbete med andra gröna kraf
ter, typ miljöpartiet och centerpar
tiet. Men parollerna ekade i ett tom
rum, för ingen tycktes intressera 
sig för rödgröna allianser just nu. 

Ett litet undantag: Djurens Vän
ner hade i sin tidning starkt berömt 
prgramförslaget för dess formule-

Kortare 
Många har kritiserat program

förslaget för att vara alltför långt. 
Javisst, sade medförfattaren, det är 
betingat av kommissionens arbets
sätt. slutprodukten blir säkert 
mycket kortare. Och det förra 
prgrammet var längre. 

Det förra programmet blev inte 
så långlivat. Realsocialismens sam
manbrott ooch alla andra omvälv
ningar kom i vägen. Eftersom tur
bulensen fortsätter går det ännu inte 
att formulera något särskilt bestän
digt. Vi behöver kanske ett nytt 
program till varje kongress, dvs. 
vart tredje år. 

Varför all denna möda, suckade 
någon. Det är ju få som läser ett 
färdigtprogram och ännu färre som 
försöker följa det. Visst, erkände 
Torbjörn Tännsjö. Men vi behöver 
skriva och diskutera partiprogram. 

Gr 
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Nytt från Annika Ahnberg 
.. förstamajtalar i Lund b "\llggnadsnamnden Somfr~gluavbl.a. V~koblade< bl& politik~ ooh fo"k=. Eft;< .J : . . eftersträvade vänsterpartiet (även) samma modell ~betas det infor En rad mer eller mindre viktiga 

frågor kommer upp på 
byggnadsnämndens bord nästa 
vecka: 

Från stad till land 
stadsingenjörskontoret vill ~dra 
sin organisation. Man tycker mte 
den passar riktigt bra till den nya 
tidens krav, till ny teknik ifråga om 
kartframställning som nu görs 
digitalt, och till behovet av attsynas 
mer på "marknaden". Kartritarna 
ska kallas karttekniker och 
fotografisk reproduktion blir det 
allt mindre av. Mot detta är väl 
inget att in v ända, det ligger i tiden. 
Men för att göra något som 
verkligen syns, villmanocksåän.dra 
namnet på det ärevördtga 
stadsingenjörskontoret till "Lunds 
Lantmäteri" och kalla stads
ingenjören '1antmäterichef'. 

Förutom att det torde leda till 
förväxling med det statliga 
lantmäteriet och dessutom vara ett 
oklart namn på en kommunal 
förvaltning, vore det väl synd om 
stadsingenjören inte ftck behålla 
sin ärofulla titel. Tänk bara på 
stadsingeniören August Bernhard 
Jakobsson,somverkadeiLundi40 
år, mellan 1876 och 1916! . 

Han innehade också befattnmgen 
som stadsarkitekt, men kallades 
stadsingeniör, och satte onekligen 
sin prägel på staden. Särskilt de 
expanderande stadsdelarna 
Spoletorp och Hyphoffslyckan bär 
hans prägel, med Allhel gonakyrkan 
som omdiskuterat landmärke. 
Hjördis Kristenson har skrivit om 
detta i Lunds stadskärnas 
bevaringsprogram, så jag ska inte 
fördjupa mig i det här. . 

Kanske är det dock ett tldens 
tecken attstaden Lund idag kommit 
att rymma så mycket av landet 
runtomkring, att "lantmäteri" ärrner 
adekvat än "stadsmätning". Det är 
i alla fall ett av förvaltningens något 
krystade argument för namn
ändring. Facken är dock skeptiska, 
och vänsterpartiet kan inte ftnna 
skäl till nyordning. Det kostar ju 
pengar också. 

Villa Sunna 
kommer inte upp på byggnads
nämnden mer, om det inte 
återremitteras. Men planärendet var 
inte i kommunstyrelsen heller i 
veckan. 

Skälet är att en miljökon
sekvensutredning har dykt upp, som 
Statoilhar beställt av inte obekanta 
VBB VIAK. Den slår fast att det 
inte blir några olägenheter för 
bostäderna på Villa Sunnas tomt 
om bensinstationen får ligga kvar. 
Naturligtvis är det en partsinlaga, 
som måste ges tillfälle till 
bemötande, något som egentligen 
bara miljö- och hälsoskydds
förvaltningen kan göra. Därför 
måste Villa Sunna-ärendet tas upp 
i miljö- och hälsoskyddsnämnden 

den 14 apnl, om man hinner med i år en samverkan med social- första maJ. I nasta veckas VB 
det, annars denl2maj. I vilket f~ll demokraterna i det lokala första- kommer vi att kunna presentera 
kommer bensinstationens framt1d majfirandet Det varv i inte ensam- namn och ämnen. . .. 
att kunna nagelfaras i kommun- ma om. SSU-klubben i Lund har En sed som återupplivas ar 
styrelsen och fullmäktige. ända sen i höstas arbetat för ett förstamajfeste~ på ~ällen. Efter

sådant, och tanken stöddes också som första maJ 1 år .infaller på .en 
avdensocialdemokratiskastudent- fredag borde det f~nnas p~blik
klubben och ett antal enskilda mässiga föi]Hsättnmgar for en 
medlemmar. Men projektet föll på !~ekad .fest. Av~n här återkommer 
ett avgörande medlernsmöte, frärns t ~~med informatiOn om de konkreta 
efter ett bestämt motstånd från LO- mslagen. 

Stormarknad på Pilsåker 
JMs stora runda köphall vid 
Fjelierondellen har VB berättat om 
tidigare. Det fmns inget som säger 
att planen måste ändras, om man 
inte vill ha en matbutik där, något 
som planen alltså inte tillåter. 
Centern kniper käft, men borgarna 
verkar nu ha enats om att livs
medelsförsäljning ska tillåtas -trots 
Mobilia och hotetmot butikerna på 
Väster och i stadskärnan. Så 
planändringen drivs nog igenom 
mot s, v och mps hårda motstånd. 

Bostäder i Hardebergabanans 
gamla lokstall? 
Det är en ide för att bevara dessa 
gamla tegelbyggnader vid Ka
stanjegatan, som borgarna stöder. 
Mot förslaget talar att Meritens 
gatukök måste flytta till 
Kastanjegatan inom några år, och 
att dess os då kan störa de nya 
bostäderna. För förslaget talar att 
ett planerat P-hus på tomten 
omöjliggörs. 

Många överklagade planer 
Lundaborna börjar bli som 
Vellingeborna, flitiga attöverklaga 
planer och uteblivna bygglov: 
Juridiskt bevandrade och slängda 1 

käften kräver de prövning i högsta 
instans. Oftast blir det ingen 
utdelning, men ett planärende i 
professorsstaden återförvisades av 
länsstyrelsen. Det fick inte hanteras 
som "enkelt planförfarande" 
eftersom planen hade allmänt 
intresse. Och även om dettaintresse 
torde vara att inte tränga in 
ytterligare hus på en liten tomt, 
tvingas nu byggnadsnämnden 
medge det på Nationsgatan. 

HSBs bostäder i kv Myntet som 
nu börjar byggas på. Stora 
Fiskaregatan blev fördröJda ett 
halvår p g a överklagande, som 
dock inte ledde någon vart. Inte ens 
den borgerliga regeringen kunde 
finna att ärendet hanterats fel. 
Köpmännens krav att parkeringen 
skulle vara kvar klingade ohörda. 
Ytterligare fyra planer som nu 
överklagats handlar om nya 
Gunnesboskolan, om servicehuset 
vid Linero centrum, om Haga 
koloniområde och om en del av 
Nilstorp, där de boende motsätter 
sig nya hus vid Nilstorpsvägen. 

Thomas Schlyter 

folket. -----------., 
En trist konsekvens är att en hel 

del av de socialdemokratiska ung
domarna och studenterna har 
bestämt sej för att i stället ftra första 
maj i Köpenhamn, där denna ~~rm 
av samverkan är en lyckad traditiOn 
sedan länge. Avtappningen gör att 
vänsterpartiets demonstration lär bli 
störst för nittonde året i sträck, men 
för det allmänna intrycket av arbe
tarrörelsen är det inte bra om social
demokraterna blir alltför få. Vi un
nar inte borgarna den skadeglädjen. 

Inte i år men nästa ... 
I nästa omgång ville styrelsen 
förnya firandet genom a~t hitta en 
huvudtalare utanför partlet. Pros
titutionsforskaren och -debattören 
Hanna Olsson (som blir heders
doktor i Umeå) tackadenej i år-av 
tidsskäl, hon vill gärna bli håg
kommen 1993. Samma sak gällde 
Maria-Pia Boethius. Hon ska som 
bekant tala för socialdemokraterna 
i Helsingborg och hade gärna ställt 
upp även för oss, men klockslagen 
krockade. 

Då ftck det bli en vänsterpartist 
och lyckligtvis ftckvijafrånstyrel
sens förstakandidat, nämligen 
Annika Åhnberg. Annika är bosatt 
i Södertälje och riksdagsledamot 
med inriktning på bl.a. miljö- och 
jordbruksfrågor. Hon är en av 
partiets mest uppmärksammad~ 
företrädare, inte minst för syn syn 1 

EG-frågan som hon senast utveck
lade i en artikel i Socialistisk Debatt 
tillsammans med sin man, Berra 
Åhnberg. Även i övrigt har en klar 
förnyelseproft!. Hon besökte Lund 
i senaste valrörelsen och lär ha 
uppskattat vår lokala aktivitet. 

Det blir ett eller tv å kortare tal 
utöver huvudtalet, men detaljerna 
är inte spikade än. 

Minifolkuniversitet 
I stadshallen blir det Öppet hus 
både före och efter demonstra
tionen. Kaffeserveringen brukar 
vara populär, även bland opolitiska 
helgflanörer. 

Men jämfört med de närmast 
föregående åren kommer akti
viteterna att utökas. Det som 
föresvävar förstamajkommitten är 
ett "marxistiskt folkuniversitet" i 
miniatyr. De som har följt den 
institutionens utveckling vet att 
långt ifrån alla medverkande är 
marxister eller vänsterpartister, utan 
att det numera är stor bredd bland 

Nya banderoller 
I många år har lundavänstern på 
första maj tågat under huvud
banderollerna "Arbetarpolitik -
Socialism" och "Kamp mot impe
rialismen". I år byter vi till de något 
mer konkretakraven "För jämlikhet 
och solidaritet - mot höger
politiken" och "~ör ett n:tån~
kulturellt Sverige . Naturhgtvts 
kommer en rad andra krav att föras 
fram, inte minst lokala. Givetvis 
ftnns det all anledning att knyta an 
till den rörelse bland föräldrar, 
elever kommunanställdaochandra 
som håller på att växa sej stark i 
Lund. 

Lundabornakommerpåolika sätt 
att påminnas om första maj och 
rätta sättet att fira denna dag. 
Liksom tidigare trycker vi e~ 
originalafftsch, men den kommer 1 

år att spridas i extra stor upplaga. 
Vi kommer att satsa särskilt på 
annonser, inte minst i Arbetet som 
kan behöva olika typer av stöd och 
uppmärksamhet. På själva förs.ta 
maj hoppas vi kunn~ sätta. m 
högtalarbilar, ett klasS!Skt agita
tionsmedel som just genom sin 
nuvarande ovanlighet kan ge god 
effekt. 

Propagandan går give.tvis in.te 
bara ut på att öka anslutrungen ttll 
vänsterns demonstration och andra 
aktiviteter. Vi vill ta tillfållet i akt 
att föra fram väsentliga krav. 
Samtidigt vill vi kraftfullt tillbaka
visa högerns ide om att först~
majftrandets tid skulle vara förbt. 
Första maj är en stor helgdag- som 
man ska avnjuta tillsammans med 
sina vänner i stan, inte på ettensligt 
lantställe. 

Som sagt, vi återkommer med 
information. 

V än.sterpartiets 
förstamajkommitte 
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Karin Blom 
Uarda vägen D:85 
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Svar till svar om EG 
RolfNilson inleder sittsvar (i förra 
VB) till mig med att skriv a att han 
aldrig viftat bort det demokratiska 
underskottet. Sedan gör han just 
detta i resten av artikeln. Belysande 
är att järnföra med Mogens M~ller 
från Socialistisk Folkeparti som 
refereras i samma VB. RolfNilson 
skriver att "Danmarks har med sitt 
Markedsudvalg en intressant 
modell för hur parlamentet kan 
utöva sin kontrollfunktion" . 
Mogens M~ller nämner inte detta 
med ett ord, utan talar i stället om 
att EG och demokrati går inte att 
diskutera på samma dag. 

EG förvandlas nu i rask takt från 
ett oskyldigt frihandelsområde, 
som Mogens M~ller betecknade 
som "spiseligt", till en europeisk 
superstat som tar makten från de 
nationella parlamenten i snart sagt 
varje viktig fråga. Rolf Nilson 
verkar närmast bejaka denna 
utveckling med ett fullständigt 
obegripligt påstående om att ök~ 
integration och ökad demokrati 
hänger intimt samman. 

En fråga jag försökte diskutera 
var: är det nationella handlings
utrymmet borta? LO krävde i förra 
veckan att regeringen överger sin 
underdånighet mot finans- och 
valutamarknaden, slutar upp med 
åtstramningen och skapar syssel
sättning ät200000människor. Rolf 
Nilson verkar mer benägen att 
lyssna på "ekonomiska her~
klubben" och de ledande ekonomi
journalisterna, som utnyttjar varje 
turbu!erJS för att piska fram nya 
attacker mot trygghet och välfärd. 

Dessutom glider han förbi frågan 
om Sverige fortfarande låter s~g 
styras, genom att göra om den till 
att gälla styrningen av enskilda 
internationaliserade företag. Att de 
gör som de vill är inte någon 
speciellt häpnadsväckande upp
täckt. Detgjorde de ävennär seklet 
var ungt. Problemet är en gigantisk 
utmaning för den internationella 
fackföreningsrörelsen- oavsett EG 
- och faktiskt mot EG, som i sin 
grundlag slår fast kapitalets frihet. 
Och även om så inte varit fallet blir 
EG för trångt när huvudkontoret 
ligger i Dallas, Texas. 

Det finns alternativ 
När Rolf Nilson frågar efter 
"alternativ" verkar det nästan som 
EG häller på att lösa de problem
omräden som han nämner. 

Sä är inte fallet. Därför är det 
ohederligtattkräva "alternativ" av 
EG-motståndama, även om de 
flestanogharideerpådettaområde. 

Danska SF skriver att de vill ha 
ett "äbent", fredeligt og helt 
Europa. Et Europa av frie stater, 
der l~ser de store de store opgaver 
i frelleskap". Därför säger mannej 
till unionen. Vänsterpartiet, liksom 
miljöpartiet och Nej till EG anger 
liknande alternativ. 

De gröna partierna inom EG 
menar att Sveriges bidrag till 
europeisk miljökamp är bäst som 
icke-medlem, som föredöme. Detta 
måste även gälla inom andra 
områden. Massarbetslöshet, till och 
med i högkonjunkturer är ingen 
naturlag, även om EG-länderna 
haft det de senaste femton åren. 
Vad visar det? 

Själva rörelsen bär på alter
nativen. Nej till EG blir en rörelse 
för rättvisa, solidaritet, demokrati 
-allt v ad människor vill. Och även 
om storkapitalet och deras med
löpare skulle lyckas piska oss in i 
den europeiska supermakten så 
kommervi-väl där - att stä tusen 
gångerstarkare om vi haft en stark, 
folklig motståndsrörelse. 

MatsOlsson 

Innerstadstrafiken 
- en sista gång (?) 
Som svar på Magnus Cedervalls 
(mp) insändare i VB nr 13 kanjag 
bara säga, att jag aldrig någonsin 
bestritt, att Peter B jörlings siffra 
0,3-0,45% för minskningen av 
tätortstrafiken enligt alternativ B i 
VBBNIAKs utredning skulle vara 
sann. Det handlar ju som sagt om 
enkel huvudräkning. Däremot 
bestrider jag fortfarande att den 
skulle v ara re lev an t. 

Faktum kvarstår att trafiken i 
innerstaden- och det är ju ändå i 
allt väsentligt om den som utred
ningen handlar- bara omfattar ca 
3% av tätortens trafikarbete. Det 
betyder, att inte ens de mest 
drastiska åtgärder i innerstadenkan 
ge någon nämnvärd effekt på den 
total tätortstrafiken. T.o.m. miljö
partiets egen målsättning, 75% 
minskning av trafiken i stads
kärnan, skulle endast resultera i 
2,5% minskning av tätortstrafiken. 

Enligt v:s bedömriing varemel
lertid alternativ B det alternativ 
som sannolikt skulle leda till s törsta 
trafikrninskningar i det relevanta 
området- stadskärnan. Vi bortsåg 

då från det av miljöpartiet omhul
dade alternativet D, biltullar, som 
av kända skäl för överskådlig tid 
framåt är ogenomförbart. 

Detförvånar mig därför att även 
Roland Andersson (v) i sin insän
dare pläderar för biltullar. Låt oss 
hoppas att detta inte innebär, att 
den vanligen sårealistiske kommu
nalpolitikern fått ett äterfall i 
plakatpolitik l 

Däremot håller jag med honom 
om att bensinskatten skulle kunna 
läggas betydligt högre än f. n. Men 
därom beslutar som bekant Sveri
ges riksdag, inte Gatu- och trafik
nämnden i Lund. Roland bördärför 
iförstahand försökaövertygamed
lemmarna i v:s riksdagsgrupp, 
vilket kanske inte blir så alldeles 
lätt. 

Dockkan Gatu- och trafiknänm.
den besluta om högre p-avgifter, 
enligt Roiands förslag. Det brukar 
vi föreslå vid budgetbehandlingen 
varje vår och vi tänker inte sluta 
med det. 

Naturligtvis är jag inte så naiv, 
att jag tror att KOMPOL alltid har 
rätt. Däremot tycker jag, att den 
medlem som vill påverka besluten 
där bör komma till sammanträdena 
eller, om detta av någon anledning 
inte är möjligt, höra av sig i förväg 
med ev. synpunkter. Då kan man 
kanske undvika långa och kraft
ödande diskussioner i efterhand. 

Sist och slutligen är det ju så, att 
man som förtroendevald har 
skyldighet att agera utifrån den 
ståndpunkt som ifrågavarande 
partigrupp enats om. S tändpunkten 
kan förändras endast om gruppen 
ger nya signaler. 

Lars-Arne Norborg 

Park och bostäder i Galten 
Enligt tidningsuppgifter har social
demokraterna i Lund på sitt års
möte bifallit en motion av Lars 
Åström om att kvarteret Galten, 
där SJ busstation låg, ska bli park. 
Därmed ansluter man sig till 
folkpartiet och miljöpartiet, som 
också vill ha en park i kvarteret. 

Men menar socialdemokraterna 
bara park? Inga bostäder? Det vore 
isäfall en olycklig lösning. 

Det finns fyra uttalade intressen 
i Galten: Utrymme för Vårfrusko
lan, park för allmänheten, bostäder 
med lite butikslokaler, och parke
ring - men det finns det ingen 
majoritet för i byggnadsnämnden. 

Tre av dessagår alldeles utmärkt 
attkombiner a: En park i kvarterets 
inre, som i östra delen övergår till 
skolgård, och så inrarnas detta av 
bostadshus längs Bankgatan och 
Lilla Tvärgatan. Gatuhusen när
mast Vårfruskolan blir för skolan. 

POSTTIDNING 

Det är viktigt att parken skilj s 
från gatan med byggnader. Dels 
skyddas parken från gatan - den 
gamla oasen Carlssons trädgård 
kan fä en verklig chans att äter
uppstå. Dels kräver stadsbilden att 
kvarteret sluts med låga hus. Sä 
har det alltid varit tills 60-talets 
planerpågatugenombrottetskapa
de dagens sår. 

Vänsterpartiet har länge arbetat 
för en sådan utformning av kvar
teret Galten. Därför stödde v att 
LKF ska få bygga bostäder utefter 
Bankgatanoch LillaTvärgatanoch 
med en fm park inne i kvarteret. 

Thomas Schlyter 

Från 
vandringssektionen II 

Förra veckan skrev vi om den 
stundandepåskvandringen. Vian
tar att anmälningarna skjuter fart 
nu när det verkliga vårvädret har 
kommit. 

Samtidigt kan vi berätta att 
ytterligare någraharenrollerats till 
sommarvandringen i Arkadien, 
dvs. på Peloponnesos. En grupp 
kommer att resa ner till Grekland 
onsdag l 7 juni och ansluter till 
övriga vandrare i Aten. Midsom
maraftonen tillbringas sedan på 
tåget till Kalarnata, först i den 
robusta serveringsvagnen och sen 
i Europas enda smalspåriga sov
vagn. Man missar på det sättet 
sillen och brännvinet härhemma, 
men bläckfisk och ouzo är inte så 
dumt det heller. 

Alla tänkbara upplysningar 
genomGurmarSandin, tel.!35899. 

KOMPOL möte Må 13.4 kl 19.15 på 
partilokalen. Ämne: fritidsnämnden. 

Hannas Fläkt Sö kl 17.00 Rep på 
Palaestra. 

RÖDA KAPELLET Lö 11.4 samling 
Mårtenstorget 10.45 för spelning för Nej 
till EG-Lund kl 11-12.Repertoar:8, 28, 
34, 39,67:3, 131 , 166, 169.Noter kom
mer an finnas. 
Sö 12.4 kl 18.45 rep i Kapellsalen 
Odeum.1 maj-repertoaren. 
Nästa rep Måndag 20/4 kl 18.45. 
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