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Humleboskolan 
blir nog kvar 
Det har varit en hel de strul på 
Norra Fäladen sedan kommun
delsnämnden tillsatte en lokal
utredningsgrupp, med det goda 
syftet att spara pengar genom att 
bättre utnyttja kommunens loka
ler. Även om alltså syftet varit 
detbästavardetförslagsomgrup
pen lade för några veckor sedan 
synnerligen kontroversiellt i åt
minstone två avseende: Humle
boskolan skulle läggas ner och 
det avantgardistiska biblioteket 
på Fäladsgården skulle plceras i 
en suterrängvåning tillsammans 
med fritidsgården. 

Vid KDN:s sammanträde i 
onsdags hade dock lokalutred
ningsgruppen tagit intryck av den 
massiva kritiken . Biblioteket 
,som enligt det första förslaget 
skullehagett plats åt administra
tion och en öppen förskola, före
slås nu få ligga kvar, men med 
det lilla hotfulla tillägget "tills 
vidare". 

Humlebo blir också kvar, men 
man ska pula in ett fritidshem, 6-

årsverksamhet och matsal i loka
lerna. Härigenom blir det plats 
på Borgarparken för den öppna 
förskolan Kulan, vars lokaler kan 
avyttras . Delphinens dyra ~at
salar kan sägas upp. Det blrr ett 
pedagogiskt paradigmskifte på 
Humleboskolan,somsäkertkom- · 
mer att väcka ont blod bland lä
rarna, men ändå lättare att smälta 
än förra förslaget om avveck
ling. 

Nu gäller detför lokalutredarna 
att kolla in Fäladsgården ännu en 
gång för att se om inte nuvarande 
KON-kontor kan pressas in (det 
sägs fmnas mY.cket luft i en den 
byggnaden!) . Å andra sidan ~ar 
man ju ambitioner att j>å sikt 
bygga in en mellanstad1eskola 
därstädes. 

Det kommer att bli stressigt 
för personalen: färre vik_~ier, 
fritidssidan bantas, skolvarden 
försvinner kanske,_!Jiblioteketfår 

F orts pd sid. 3. 

Man har i praktiken 
avsatt Lasse 
VB:s sistaminutenreporter 
ringer u p p riksdagsman Rolf 
Nilson(v) och spörjer om hur 
diskussionens böljor går i 
partitoppen kring VU :s reak
tion på Lasses sprit & värk
tablettsproblem. 

Jo, det har varit några möten i 
riksdagsgruppen denna vecka. 
Björn Samuelsson och Kenneth 
K vist uppträder som snövita oskul
der, säger Rolf. De menar att de 
bara försökt hantera en svår 
situation på bästa sätt och att de 
försökt stötta Lasse. Alla insinua
tioner att det skulle ligga politik 
bakom saknar grund, menar de. 

Rolf tycker dock att de borde ha 
väntat med uttalanden och i stället 
pratat med Lasse. M~ har i prak
tiken avsatt honom. Aven om det 
inte rört sis _om en planera9 kupp 

har man gripit tillfället i tlykten. 
Ä ven Gudrun Schyman kritiserade 
VU:s agerande. 

Vad vill då de som vill avsätta 
Lars Werner, undrar vi. Med alla 
sina fel och brister står han ändå 
för en förnyelse som många inte 
tycker om. Och så är han ju populär! 
MångaVU-medlemmarvill släppa 
så lite som möjligt av den gamla 
politiken, tror vårriksdagmanfrån 
Lund. 

Rolf tycker alltså att man i 
praktiken avsatt Lasse. Och är det 
så att VU handlatmed gott uppsått 
borde de väldigt tydligt ställa sig 
bakom honom nu. Avslutrlingsvis 
informerar Rolf oss om au Werner 
är på bettet. I Dag-redakationen 
har intervjuat honom, och nyss v ar 
han uppe på Aftonbladet och 
pratade med murvlarna .. .. 

FH 

1MI\I RÄTTVIS~ OCH 
SOLI DARITET 

DEMONSTRATION: Samling Clemens
torget 13.30, avma~~ch 14 till stortorget. 
AVSLUTANDE MOTE: Stortorget 
14.30. Huvudtalare Annika Ahnberg. 
ÖPPET HUS: stadshallen 11-16. Politik 
& vetenskap, musik, servering. 

Ja, så stundar första maj. Vänsterpartiets affisch, som kommer upp i 
dagarna, har ritats av Knitte Stenlund. "Rättvisa och solidaritet" är ord ur 
årets ena huvudbanderoll medan den andra, "För ett mångkultureUt 
Sverige", symboliseras _a_v kattern_as alla skiftande mönster och får ger .. 

Åtminstone fyra pohtJska paruer ko~er att vara represe~terade 1 
stillsamma politiska samtal på Öppet hus 1 stadsha_llen under ~m~a 
före demonstrationen: riksdagsledamot Rolf L Nilson (v), forre riks
dagsledamoten Hilding Hagberg ( ekumeniskkommUJU:>t), F i o~ Björling 
från miljöpartiet och Sol~eig ~ällström från det nya kvmnoparuet. Kaffe 
och stiUa bakgrundsmusik blir det också. 

Den aviserade förstamaj(~sten blir i Kulturens festkällare, som all~å 
är abonnerad för kvällen. Atandet börjar klockan åtta och dansen v1d 
tiotiden. 



<!>\Jt5 l Kongressrapport 
d::~;;~;:,~-~~:~g ! från Nei till EG 
Nedan publiceras 1 sm helhet 

1 J 
Vänsterpartiet-Lunds uppmärk- A d k . . 
sammadeuttaland danl dn. . n ra vec an I apnl höll e me e mg k • N . .11 • 
av verkställande utskottets kupp- [ ampaJen ej h EG sm 
försök mot Lars Werner. Efter att 1 an~ra kongress i Nässjö. 
uttalandet kom till har det hänt att T~ll kongressen hade kallats ett 
VU, genom partisekreterare Kvist sextiotaldelegater från Vuollerim i 
backat efter att par dagars föröd~ norz: till M~~ i söder. Från de~ 
mjukelser i pressen och till följd av nybildade Nej till EG-Lund var VI 
at~ Werner vägrat låta sig tystas. två som åkte upp. 
Vilkadeslutgiltigakonsekvensema Kongressen var öppen för alla 
av VU:s kuppförsök blir vet vi ochallahadeyttrandeochförslags
ärmu inte. rätt. De yngre dominerade. Politiskt 

VU:s kuppförsök har skadat sträckte sig församlingen från 
partiet så allvarligt att det är en folkpartister och centerpartistertill 
öppen fråga om det någonsin vän~_terpartis~er. 
~o~erarrrepasig . Vänsterpartiet For kultunnslaget svara~e Jan 
ar Idag ett bortgjort parti. ~~marlund, s_om med bitande 

Skall partiet ha en chans att rroru beskrev fnheterna i det nya 
komma igen krävs att vi nu tar uti ~ur~pa. H~arl.und tog ~kså upp 
~-ed de svåra politiska frågor s m J3:g VIllleva 1 Europa med_ny 
vanstern står inför. Det krävs en aktu~hserad text, den ursprungliga 
bred och öppen debatt vemonen har blivit Carl Bildts 

GudrunSchymanshirdaordmot favoritsån~. . 
demmed ankriytrling till partietsom ~et nation~lla mslaget i kam
kritiserat VU :s beslut är motdenna panjen Nej till EG tydliggjordes 
bakgnmd illavarslande. når Hammarlund sjöng Taubes "Så 

länge skutan kan gå". För Ham-

. Lund 1992-04-14 
Till Vänsterpartiets parti-
styrelse och riksdagsgrupp 

Hyfsa kongressdebatten -
Sluta med de ovärdiga 
personangreppen! 

Styrelsen för Vänsterpartiet i 
Lund vill protestera mot den 
ovärdigadebatten om Lars Werners 
alkoholvanc_>r som blossatupp igen. 

marlund representerade detta rätten 
att ge ut sånger på det egna landets 
språk. Under de senaste åren har 
alltfler skivbolag sålts ut och 
Hammarlund var rädd för att de 
nya ägarna ej såg det som lönsamt 
med svenskspråkiga produktioner. 
Vår värld förändras, gamla sym
boler får ett nytt budskap. 

Resultat 
Kampanjens plattform utökades 

med~avetNej till EG-anpassning. 
Samtidigt ändrades texten så att 
kampanjenrikt.asmotsåvälEGsom 
EU. 

En engageraddebattutvecklades 
kring ett uttalande där EES-avtalet 
förkastades. Piteå-organisationen 
hotade att länrna kampanjen om 
uttalandet gick igenom. Deras kritik 
utgick från att vi inte borde ta in 
EES-avtalet eftersom det finns de 
som var motståndare till EG/EU 
men ej till EES-avtal. Personligen 
höll jag med Piteåborna men J 

majoriteten var för ett uttalande. 
Genomgående v ar ambitionen att j 

göra organisationen så bred som!· 
möjligt. En socialdemokrat, en 
centerpartist samt Pelle Månsson 
S AFE, v al des till ordförande. I den 
nya styrelsen på 18 personer 
invaldes bl.a. Per Gahrton, förfat
taren Hans Lindqvist, skåde
spelaren Sven Wallter samt social
demokraten Rolf Andersson från 
Helsing borg. 

Påtagligt många från vänster
partiet tycks arbeta med Nej till j 
EG. Närvarande var bl.a. Viola. 
Claesson, Lars Ohly och Billy !· 
Eriksson. Från Stockholmkom flera 
från Ung Vänster. 

Kongressengenomsyrades av en 
iver och vilja att ta itu med EG
lobbyn samt ett ärligt engagemang 
för den lillamänniskans möjligheter 
i ett stort centralistiskt Europa. 

Jönsson och Mö/ler, 
Lundadelegater 

Om o~h 1 så fall vilka problem 
vår partiledare har undandrar sig 
helt vår bedömning. V år bestämda 
uppfattning är dock att uttalanden i 
massmedia är en form av ''kam
ratstöd" som inte ger någon hjälp ' 
mot något av oss känt personligt 
pr~~lem. Deltag gärna i den 
poh~~adeba~ inför kongressen. 
D~t tärtker VI göra, men låt oss 
shppa dessa ovärdiga person
angrepp. 

I nedläggningens spår 

Det v~ ~höver är en öppendebatt 
o~ ~htiska sakfrågor och inte 
s~di_ga krav på "semester och 
frivilliga avsägelser". 
Styrelsen för vänsterpartiet Lund 

Kajsa Theander ordf. 

Lund 1992-04-16 
Till Vänsterpartiet, Partistyrelsen 

Vänsterpartiet Lund protesterar 
kraftigt mot VU:s beslut att sjuk
förklara vår partiordförande och 
själva ta över ledarskapet. 

VU:s agerandeskadar partiet. Deg 
som skett är en kupp i gammal 
östeuropeisk stil. De närmaste 
medarbetarna avsätter den demo
kratiskt v al de ledaren medhjälp av 
en politisk sjukskrivning och tar 
makten i egna händer. 

Vänsterpartiet gör anspråk på au, 
varaettöppetochdemokratisktparti t 
som arbetar för solidaritet. Partiet 
tappar allt förtroende om inte Lars 

Tre daghem läggs ner på Norr. Ett 
snabbt beslut som har slagit undan 
benen på personalen. Många har 
arbetat en mängd år inom barn
omsorgen. De har fått uppleva 
kampen för att få en fast tjänst 
under sjuttio- och åttiotalet. 

Nu raseras allt. De erbjuds att gå 
in på vikariat på de andra daghem
men på norr. Precis på samma sätt 
som de började sin karriär för l 0-
15 år sedan. 

Men för det första fungerar detta 
dåligt rent praktiskt. Det frrms inte 
så många vikariat att erbjuda. Och 
kontakten mellan ställena och 
personalen går trögt. 

W e mer får stanna k v ar som 
·partiledare den tid han är vald och 
om vi inte öppet kan diskutera 
partiets framtid utan personan
grepp. 

V_änsterpartiet Lund uppmanar 
partistyrelsen att ta avstånd från 
VU:s agerande och stödja Lars 
Werner. 

Vänsterpartiet Lund 
Kajsa Theander ordf. 

För det andra så går det inte att 
komma ifrån att man som personal 
måste länrna den verksamhet man 
b~ggt upp. I?et kärms ju ärmu värre 
nar alternativet blir att gå in på ett 
nytt daghem där man inte vet hur 
länge man får starma. 

Oron är också stor bland all 
personal. När kommer nästa 
besparingsåtgärd? Vad händer 
medbarnomsorgen då? De nuva
rande besluten är fattade med 
medvetenheten om att de innebär 
en kvalitetsförsämring. Hur långt 
kommer man att låta denna för
sämring att gå? 

Lars Ragvald 

Landstingsgruppen 
Landstingsgruppen planerar att . 
skriva en debattbok om framtidens ' 
sjukvård. Boken skall skrivas som 
en rad essäer av olika författare om 
olika ämnen. T.ex: Är behovet av 
sjukvård en god affär? 

Förslag till goda ämnen och 
författare mottages med tacksamhet 
av Vänsterpartiets Landstings- l 
grupp, Bredgatan 28, 222 21 Lund 
046/138213. ' 

Sommarläger 
Snart är sommaren här! 
Sveriges Socialistiska Pion
järer ordnar med läger i såväl 
Sverige som utomlands. Här 
följer en kort presentation av 
alla de möjligheter som finns. 

Svenskt läger 30/6-9/8 
Platsen är Nordkroken, vid Vänern 
utanförVäners borg. Vi sover i tält, 
~en det fmns möjligheter att sov a 
mornhus. Avgiften är 1000 kr och 
då ingår resan från dinhemort samt 
mat som vi lagar tillsammans. 

Finland 5/7-1117 
Arets nordiska läger är armorlunda. 
Frrmarnaordnarettvildmarksläger 
i fmsk3: Lappland med deltagare 
från olika länder. Platsen heter 
Tuntsa och ligger ca 9 mil norr om 
Salla, nära ryska gränsen, vid 
floden Värriö. 

Vi sover i stora tält och ett hus 
finns tillgängligt för gemensamma 
aktiviteter. 

Båt avgår från Stockholm till 
Helsingfors på fredagkväll 3(7. 
Därifrån fortsätter resan mot 
Tuntsa. Julitemperaturen varierar 
mellan O och 30 grader och man 
kan hoppas på sol under hela lägret. 
Progr~met omfattar frivilliga 
vandnngar, samt aktivitetscentra 
som hantverk i fjällnaturen och 
samekulturen. 

Dessutom lägerbål och armat 
gemensamt. Kostnaden blir totalt 
inkl. resa från hemorten, ca 1600 
kr. Femton pionjärer i åldrarna l 0-
16 år får delta. 

Mongoliet 15/7-2817 
Vi är inbjudna till deras internatio
nella bamcentrum, som är en 
permanent ~ägerplats i Bayangol
dalen, tre mil utanför huvudstaden 
Ulan Bator. Antagligen behöver 
gruppen flyga, vilket gör att man 
får räkna med en kostnad på 7000 
kr. Fyra pionjärer i åldrarna 12-16 
kan delta. 

Ukraina 
Vi har ärmu inte fåttnågon inbjudan 
från Artek på Krim, dit vi tidigare 
rest. Artek är ett stort läger längs 
Svarta havskusten med deltagare 
från många länder. Anmäl intresse 
om inbjudan kommer. Åldrar och 
kostnad som Tjeckoslovakien. 

Tjeckoslovakien 1/7-14/7 
Lägret ligger i Lipovce i östra 
Slovakien, som är den natur
skönaste delen av Tjeckoslovakien. 
Lägret ligger i ett skogigt bergs
område. Garanterat varmt. Fem 
pionjärer i åldrarna 12- 15 år kan 
delta. Kostnaden bör bli mellan 
1500 och 2000 kr. 

Vill du veta mer så ring SSP 08/ 
6? ~9 85 eller Hans Wahlgren, 
distriktsansvarig i Skåne tel. 0431/ 
312 84. ' 



Värmeverkets utsläpp: 
fortsättning följer 
Vänsterpartiets representanter i 
miljö- och hälsoskyddsnämnden, 
Karin Svensson Smith och Mats 
Bohgard, fortsätter sin aktion för 
att få det kommunala värmeverket 
att införa bättre renings teknik. De 
överklagarmiljökoncessionsnämn
dens tillstånd. Vi citerar, med vissa 
språkliga förenklingar, ur deras 
inlaga. 

"Vi anser att beslutet grundar sig 
på ett bristfälligt under Jag. Konces
sionsnämnden hänvisar till en 
utredning som bolaget har gjort. 
Denna 'utredning' består av ett antal 
obestyrkta påståenden om att 
ytterligare emissionsbegränsande 
åtgärder är ekonomiskt orimliga 
jämfört med de miljömässiga 
vinsterna. 

Vi är övertygade om att en fack
mannamässig granskning av en 
omsorgsfullt utformad utredning 
skulle leda till åtgärdsförslag som 
skulle möjliggöra en sänkning av 
de tillåtna utsläppsmängderna. 

Onormalt milt 
De redovisade uppgifterna om 
totala utsläppsmängder avser året 
1989.Vi anser attdessauppgifter är 
vilseledande. Detta år var ovanligt 
milt, med därmed relativt små 
uppvärmningsbehov i kommunen. 
Det hade varit bättre att redovisa 
siffrorna för ett normalår, så som 
de redovisas i Lunds energiverks 
eget förslag till energiplan för Lunds 
Kommun. T.ex. angesdärutsläpps
mängder för 1989 omräknade till 
norrnalår för svaveldioxid till 215 
ton, i stället för de 60 ton anges i 
verkets ansökan. 

Eftersom man vid Malmö energi
verkkananvändaeldningsoljaEOl 
anser vi att de möjligheterna bör 
finnas även i Lund. I energiverkets 
utredning borde man åtminstone 
ha kunat diskutera erfarenheter från 
grannkommunen. 

Stor reduktion möjlig 
Vad avser NOx-emissionerna, 
jämf~_rs aktuella värden med 

Offentlighetsprincipen 
hotas av EG 

---=---- ·-------

uppgitterom garantiv'ärdenmed en 
viss marginal. V år uppskattning är 
att emissionerna av kväveoxider 
borde kunna reduceras med 25-50 
%vid byte tilllåg-NOx- brännare. 
I en vetenskaplig rapport anges en 
lång rad brännartillverkare som 
intressanta då man vill minimera 
kväveoxidutsläpp. Vi anser attman 
i en seriös undersökning av 
emissionsbegränsade åtgärder, 
borde ha tagit in prisuppgifter och 
tekniska data från dessa tillverkare. 

För rening av stoft redovisas inte 
någon teknik alls. 

HUMLEBOSKOLAN ... 
F orts från sid l. 

skära ner osv osv. Bättre vore att 
inte ha blivit född, tycker många. 

Det ska i alla fall bli ett öppet 
möte den 28 april då folket kan 
gissla politikerna. Dessa tar dock 
inga beslut förrän den 7 maJ, så 
de kommer att säga att de lyssnar 
och begrundar vad som sägs om 
tjänstemannaförslag~t. 

Men det är väl tro h g t att beslu
ten går i förslagets rikming .. se
dan blir det MBL, och så spikas 
det hela vid budgetmöten den 26 
maj. 

FH 

Vi är övertygade om att det 
faktum att vi har ett välskött 
energiverk här i Lund, att kompe
tensen som finns vid verket är hög 
samt att närheten till förbrännings
teknisk och miljöteknisk kompe
tens, som finns i Lund, ger en god 
grund för attdetska varamöjligtatt 
sänka utsläppsmängderna till 
rimligakosmader. En förutsätming 
för detta är dock att det görs en 
seriös utredning om de olika 
åtgärdstekniska möjligheterna. 

Vid universitetsklubbens onsdags
lunch på AF höll universitetslektor 
JanEversettföredragmedrubriken 
"Får vi behålla offentlighetsprin
cipen i EG"? 

Han svarade med ett klart nej på 
denna fråga. Varför kommer då 
detta att inträffa? Jo, den svenska 
offentlighetsprincipen är en unik 
företeelse om vi tittar ut i Europa. 
Den bygger på en nästan total 
öppenhet. Vem som helst kan gå in 
på en myndighet och be att få se 
dagens post mm. I övriga Europa 
tycker man att detta är kort sagt 
löjligt. Därför är det troligt att 
Sverige tvingas att anpassa sig till 
övriga länder vid ett medlem
skap.Evers har gjort en liten 
rundfrågan bland EG länderna och 
fått enbart negativa reaktioner på 
frågan om Sverige kan behålla sin 
princip. 

Inte ens om vi står utanför EG 
går principen säker. Risken är stor 
att EG även då kommer att sätta 
press på Sverige så att man slopar 
principen. 

Det här är ett pinsamt perspektiv 
för de riksdagsmän som sitter i 
datakommitten. Man försöker 
slingra sig med förhoppningar att 
man nog skall kunna förhandla om 
principen, men detta är en illusion, 
säger E vers. 

Efter föredraget följde en diskus
sion där Evers bl.a. tog upp ytter
ligare nackdelar som skulle uppstå 
om offentlighetsprincipen slopades. 
En var att det skulle bli nödvändigt 
att bygga upp en stor byråkrati för 
att behandla alla frågor om vem 
som skall ha tillträde till hand
lingarna, sekretessärenden mm. 

I stort verkar det här föredraget 
ha varit ett nyttigt bidrag till EG
debatten. 
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Musik & samvete 
På sjuttonhundrataletsamlademan 
gärna egendomliga ting från växt, 
djur- och stenriket i så kallade 
naturaliekabinett Ä ven vid univer
sitetet i Lund. 

En liten rest återstår ännu i dag i 
form av Zoologiska museet. Där 
sysslas med dissektioner, prepa
rering och andra vetenskapliga 
nödvändigheter, men museet 
innehåller även en försvarlig 
samling gamla ben. Eftersom vissa 
djur var rätt stora tar museet 
ordentlig plats . 

Det är emellertid inte samma 
intresse för gamla ben nu som på 
sjuttonhundratalet. Få lundabor 
känner til!Zoologiskamuseet, fårre 
harvarit där. Det är faktiskt begrip
ligt att fakulteten överväger ned
läggning. 

Men i Lund lägger man inte ner 
saker ostraffat. Naturligtvis hardet 
dragits igång en Aktion. Och 
naturligtvis fanns det en tjänstvillig 
Röd Blåsorkester som erbjöd sej 
att ställa upp. 

Min första reaktion som menig 
blåsare var naturligtvis att ställa 
upp. Men plötsligt kände jag mej 
så oändligt trött. Jag brydde mej ju 
faktiskt inte om de gamla benen 

och jag var övertygad om att 
fakulteten hade viktigare hål att 
stoppa pengama i. Varför måste 
jag ställa upp på snäva yrkes
intressen bara för att finns en 
osteolog i orkestern? 

Ja, så tänkte jag hädiskt. 
Men då slog det mej: om nu 

orkestern skulle spela för ett 
zoologiskt museum, för uroxar och 
urhjortar och urgetter, då måste 
detnaturligtvis finnas etthorn med. 
Och jag var den enda lediga 
hornisten. 

Såjag ställde upp, som vanligt. 
Musiken lätmäktigt i benhall en. 

Prefekten var mycket vänlig och 
bjöd på kaffe efteråt. Vi fick sniffa 
på den halvruttna valen. 

Det är kanske inte så dumt med 
naturaliekabinett i alla fall. 

Gr r 

Fotograf sökes 
Jag vill komma i kontakt med den 
person som fotograferade första
majtåget i Eslöv 1991. Du stod vid 
kiosken på Stortorget. Thore te! 
0413/12909. 

~ -~,.~.~ Från 
~Täppan 

Sambon ringer norrifrån, där hon 
är för att kela med första barn
barnet. Det är långfredag och hon 
ärorolig för att de spirandeväxtema 
här hemma har tagit skada av 
nattens kyla. I Lund är det dock 
soligt. Jag säger att det är nog inte 
så farligt, menjag lovar att gå ner 
till kolonin och ta ett samtal med 
knopparna. 

Dit nerkommen finner jag att 
det faktiskt varit kallt i natt. Det 
ligger en ishinna på fågelbaden . 
En och annan påsklilja slokar men 
i övrigt märks inte mycket av 
nattfrosten. Utanför stängslet där 
jag har fattiglyckan Finnland ser 
det också bra ut. De planterade 
växterna, som inte växt upp lika 
mycket som i sambons trädgård, 
har haft stora chanser att överlev a. 
Åkerfräken och maskrosor trivs ju 
som vanligt. 

Odlarblodethar definitivt börjat 
svalla nu. Ja, det började göra så 
redan förra veckohelgen då det var 
varmt i luften och vår koltrast som 
vanligt börjat bygga bo i gamla 
äppelträdet. Jordhumlorna av
vaktar dock fortfarande. Läget är 
labilt på många sätt. Men vem kan 
hindra våren, vem kan stoppa 
socialismen, som man sa förr i 
tiden. 

Sambons syrenberså verkar ta 
sig och körsbärsträdet, som sambo
far i Viken hjälpte till att sätta, 
tycks har repat livsmod efter ~n 
knackig säsong förra året. Björn
bären är som alltid på bettet, inga 
problem här, det ska växas! Den 
taggigaväxtligheten påminner om 
marknadsekonomin, sådan den 
utmålas av ungmoderata funda
mentalister. Men märk väl att 
björnbären behöver tuktas för att 
ge riklig skörd åt folket, funderar 
jag i ett plötsligt återfall i plan
hushållningstänkande. 

På IKEA (vi tillhör numera den 
lyckliga IKEA-familjen) har sam
bon och jag köpt tegelplattor för 
att markera stigar i koloniträd
gården. Detserprydligt ut, särskilt 
runt kryddgården. 

Utanför IKEA köpte vi elva 
perenner för bara l 00 kr. Vi kom i 
sista minuten. Försäljaren hade 
packat in plantorna i sin lastbil. 
Det blev så, att han nästan själv 
fick välja ut växterna. Kul ska det 
bli att se vad som kommer upp! 
Sambon håller förstås reda på 
namnen, men jag glömmer allt som 
oftast vad det är jag planterat. 
(Egentligen har växter inga namn. 

Ka rin Blom 

Ua rdavägen D:BS 
223 71 Lund 

N arnnen är bara människapåfund 
och urtråkiga att hålla reda på.) 

Idag ärdetalltsålångfredag. Jag 
är ensam i min fattiglycka invid 
järnvägen. Ingen sambo att kivas 
med. Jag har släpatmed tv å plankor 
frånvindengenomdetmorgontysta 
Lund. Skajag korsfästa mig själv? 
Nej, jag tänker lägga ut plankoma 
vid smultronen för att markera en 
gräns, och för att försöka locka 
ovälkornna besökare att inte kliva 
på smultronplantoma, somjag för 
övrigt just planterat om. 

Jag har börjat tycka om perenna 
växter, som man kan följa år från 
år. Därför blir nog övergripande 
strategi i år att minska de ytor som 
ska ge sallad, morötter, rädisoroch 
dylikt. Trots allt får man ju ganska 
billiga och bra grönsaker på torget 
och det är ju dumt attmissa folklivet 
där. 

Keep cultivating! 
Finn 

PS 
I pressläggningsögonblicket med
delas att de första humloma visat 
sig i Täppan. De är tjocka men 
ändå pigga. 

Greklandsvandrare 
Tisdag5majk120träffasvihemma 
hos Ingrid A. (Karl Xl-gatan lO) 
för attlägga upprutten påPelepon
nesos. Ingrid har skaffat en hygglig 
karta. Nya intresserade kan fort
farande höra av sej eller komma 
direkt till mötet, fast snart måste vi 
boka tågbiljetter. 

Nästa VB 
utkommer redan på torsdag i nästa 
veckap.g.a. förstama j. Bidrag ska 
alltså lämnas senast tisdag kväll. 
Vi hoppas bl.a. på en utförlig 
rapport fråndet uppmärksammade 
partistyrelsemöte som vänster
partiet har nu i helgen. 

Rätt datum 
för vänsterpartidistriktets EG
konferens i Helsingör är söndag 
31 maj, inteden 28 som det tidigare 
harstått i VB. Tanken bakom valet 
av plats och datum är alltså att på 
nära håll skapa sej en bild av 
stämningarna under slutspurten 
inför den danska folkomröstningen 
om Europeiska unionen, bl. a. med 
hjälp av lokala SF-are. Diskus
sionen kommer dock i huvudsak 
atthandla om Sverigeoch EG. Det 
kan v ara praktiskt att boka in dagen 
i almanackan redan nu, eftersom 
det brukar hända så mycket annat 
trevligt vid den tiden på året. 

POSTTIDNING 

Högsta vinsten 
kan du få om du bakar kakor till 
årets l :a maj cafe. 

Varje kaka du bakar berättigar 
dig att vara med i dragningen av 
Första-maj-lotterivinsten. 

Är du inte hemma l :a maj kan 
kakor lämnas i förväg till Agneta 
Graner, Ejdervägen l Å, 13 79 71 
eller Anna-Stina Löven, Grå
sparvsvägen 170, 14 38 05. 

Förra året var cafegästerna fler 
än kakorna. Bakar du en kaka, så 
hoppas vi att det i år ska räcka till 
alla. 

Välkomna: Anna-Stina Löven 

KOMPOL mö!~J Må 27/4 kl 19.15 på 
partilokalen .Amne:Fastighets- och 
Socialnämnd . 

Röda Kapellet inför l maj 
Lö 25.4 samling Mårtenstorget 10.45 
för spel 11-12, appellmöte.Rep: ur 1 
maj. På kvällen spelning på kollektiv
huset"Regnbågen",Sunnanv. 237. Mid
dag kl18. Spelning 19-20 rep: 8, 82, 84, 
100,131, 134,136,166,208,210,224, 
232, 240, 244, 248, 251. 
Sö 26/4 kl 18.45 rep på Kapellsalen, 

Odeum. Rep. av 1-maj repertoaren 
också gående. Ta med marschställ. 
Också rep med Maria inför "Tristan"
spelningen 30/4 kl 12.45 på Mårtens
torgetValborg på S:t Hans backar sam
ling 20.00 för spel ca 20.15. Rep: 31, 
135, 1g3,227,24g,251,254. 

Ändrade tider 
för spelningarna l maj! 
Vi har nu fått uppgifter om slutliga tider 
och platser för Röda Kapellets spelningar 
på 1 maj . Jämfört med det utskick som 
gick ut förra veckan har följande 
ändringar sken: Helsingborg: Platsen 
för spelningen blir Mäster Palms plats kl 
11 .15 - 12.00. l övrigt enligt utskicket. 
Trelleborg: SamlingClemenstorget8.15 
för bilfärd (ej minibuss). Spelning på 
Olof PaJmes plats (intill Garvaregården) 
g_30- 10.30. Åk sedan till Malmö. 
Malmö: Lundaborna samlas på Cia
menstorget 10.00 för bilfärd. Bilarna 
parkeras nära Slottsparken, därefter taxi 
(om tiden tvingar därtill) till Möllevångs
torget samling ca 11.00. Spelning vid 
samlingen. Avmarsch kl 11.50 till 
slutmöte i Slottsparken.ca 12.30.Bryt 
senast 13.15 för resa till Lund. 
Simrishamn: Resa med bil. l övrigt en l. 
utskicket. 
Greklandsresenärerna påminns om 
inbetalning av slutavgiftför resan.Betala 
till pg: 78 25 72-2, Röda Kapellet. 

VECKOBLADET 
Detta nummer gjordes av Finn Hag
berg, Lars Ragvald och Gunnar Sand in. 

Tel. red.tisd. e 18: 
046/11 51 59 
Fax: 046/14 65 82 

Kontaktredaktör för nästa nummer: 
Gunnar Sand in, te\13 58 99.0bs 
manusstopp tisdag 2814!. 
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