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Daghem 
störtar inte 
är parollen förvänsterpartiets och 
Röda Kapellets lilla serie med 
torgmöten. De två föregående, 
med Roland Andersson respektive 
Johan Lönnroth som talare, har 
varit lyckade. Den senare vågade 
sej t.o .m. på sarkasmer mot 
orkestern (''Nu spelade de Barri
kaadimarssi, men det där grånade 
gänget byggernog inga barrikader 
mer") och tog efter musikens slut 
omedelbart initiativ till en liten 
duell med Annika Annerby Jans
son från moderatemas samtidiga 
torgmöte - hon ska han en eloge 
för att hon utan vidare ställde upp. 

Nupålördag,klll-12.kommer 
det tredje och sista mötet. Talare 
är Charlotte Wikander. 

-,AKUT 
KONST& 
POLITIK 

AKUT på 
konsthallen 
Politisk konst visas under oktober 
på Lunds konsthalL Det är ett gäng 
unga konstnärer med bl a förre 
lundabon Henrik Teleman som tar 
konsthallen i besittning med 
häftiga installationer i både form, 
lukt och ljud. Vi ska inte avslöja 
mer av innehållet än att Henriks 
storartade bidrag täcker hela inre 
hallen med tusentals begagnade 
arbetshandskar -en politiskt lad
dad bild av arbetets olika faser och 
skepnader. dess gläd je och elände, 
i prydlig renhet eller stinkande 
skit. Henrikharmedhjälp av facket 
på en rad arbetsplatser i landet 
samlat in dessa tusentals handskar, 
som han exponerarmot verkstads-
golvets stålgrå verklighet. . 

Vernissage på lördag med Vis
ning av utställningen kl 16. Nästa 
lördag blir det seminarium om 
Konst & Politik på Smålands 
Nation kl 14. 

T ho 

Osolidariska hyror 
Det var mycket folk i konsertsalen när statsrådet Reidunn 
Lauren och professor Anna Christensen möttes i en debatt 
om regeringens förslag till ny hyreslag. 

Reidunn L betonade de ideo
logiska motiven tilllagändring en. 
Den skulle stärka den enskildas 
rätt att ingå avtal. Hyreshöj
ningarna trodde hon skulle bli 
måttliga. Hon vill ha mer flexi
bilitetpåhyresmarknadenochmer 
hänsyn till läge, miljö och kom
munikationer i hyressättningen. 
Det skulle naturligtvis innebära 
större skillnader i hyror. 

Mer makt ät värdarna 
Så fick vi lära oss att påtaglig 
skillnad betyder 5 % medan 
väsentlig skillnad är l 0%. Nu 
skulle skillnaden bli väsentlig. Det 
finns en risk att värdarna trissar 
upp hyrorna genom att jämföra 
och höja först några lägenheter 
sedan några andra och sedan 
ytterligare höjningar, 10% varje 
gång. Reidunn L trodde interisken 
var stor, men hon tillbakavisade 
inte att möjligheten farms. 

Det stod helt klart att lag 
ändringen innebär att hyres
värdarna får mer makt i förhål
lande till hyresgästerna. Initiativet 
till förhandling med värdar ska 
dock ligga hos hyresgästen. Hur 
din hyra ska sättas om du varken 
är medlem i någon av de flera 
hyresgästorganisationer som kan 
finnas i ditt hus, eller tar egna 

initiativ, är något lagförslaget inte 
tänkt på. 

Någon frågadeomen fastighets 
gemensamma utrymmen. Hur 
förhandlar man om dem när det 
finns flera förhandlingsorgani
sationer? Reidunn L betonade att 
en förhandling alltid är mellan två 
parter. Hon menade att om en v är d 
kommit överens med en av 
hyresgästförhandlama så får väl 
värden se till att driva igenom det 
avtaletmedövriga också. Därmed 
visade hon tydligt vilket styrke
förhållande hon tycker bör finnas. 
Kanman alls tala om förhandling? 

En garrlffial hyres gäst har under 
en högkonjunktur fåttsinhyrahöjd 
till låt säga 5000 kronor, medan 
grarmen som flyttade in under 
lågkonjukturen bara betalar 3000 
för en likadan lägenhet. Inför den 
orättvisan tyckte Reidunn L att 
den gamla hyresgästen i förhand
lingar skulle hota med att flytta, så 
kanske världen sänkte hyran. 

Individuell hyressättning 
Mest illavarslande var egentligen 
att v ärdama med sin nya makt kan 
göraindividuell hyressättning, inte 
på lägenheterna utan på hyres
gästerna. Men Reidunn L menade 
att värdarna helt säkert bara gjorde 
ekonomiska bedömningar och då 

Hyresgäst som begagnar sig av sin förhandlingsmakt: Att flytta . 
(Teckning Ann Schlyter) 

var det ju så att en barnfamilj 
kunde innebära högre slitage. Men 
barnfamiljen hade ju möjlighet an 
individuellt förhandla bort under
hållet av lägenheten. 

Utelämnade till värdarnas 
godtycke är det stor risk att många 
som har möjlighet söker sig bort 
från hyresrätten. Med det nya 
lagförslaget har bruksvärdes
principen slaktats. segregationen 
i boendet kommer att öka . 

Anna C, som varmycketkritisk 
till lagförslaget, sade avslut
ningsvis att hon inte ändrat upp
fattning, och det var nog ingen 
annan heller som hade. För 
Reidunn L hade just inga lugnande 
besked att komma med. 

Tvärtom var det mycket illa
varslande att hon hävdade att 
remissinstanserna i stort sett var 
positiva. Flera i publiken hävdade 
motsatsen, och läste upp valda 
delar ur mycket negativa remis-
svar. 

Ann 

Biblioteks 
filialerna 
centrum i 
kommundelarna 
I vänsterpartiets remissvar på 
Lunds kommunala organisation, 
refererat i VB nr 23, pekas på 
biblioteksfilialernas betydelse 
som kontaktpunkter i stadsdelarna 
och för deras identitet. Senare i 
texten framgår att v anser att 
filialerna ändå ska sortera under 
en central kulturnämnd. 

Det här är faktiskt feL Vänster
partiet tycker tvärtom, att biblio
teksfilialerna, precis som nu, ska 
bedriva sin verksamhet under 
respektive kommundelsnämnd, 
men sarnarbeta med huvudbiblio
teket kring policy, utställningar, 
medieinköp och datorsystem. 

Det har blivit ett misstag vid 
utskriften av remissvaret, som vi 
härmed vill rätta tilL Ett reviderat 
yttrande har sänts till kommunen. 

T ho 
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Lars Aström: 

Vad händer med 
kollektivtrafiken? 
Utvecklingen i Bildts Sverige är deprimerande för en social
~emokr~!· Lars-Arne Norbor g, undertecknad och tre borger
liga pohtlke_r v~r under tre da_gar i september på Svenska 
lokaltrafikfor~mngens årsmöte •.Kalmar och hämtade intryck 
om vad som hander med kollektivtrafiken både i Sverige och 
utomlands. 

Privatisering verkar vara ett ge
nomgående ledord för dagens kol
lektivtrafik! 
. I Lun~ har privatiseringsfrågan 
mte vant något problem. Vi har 
nästan all tid haft vår kollektivtrafik 
på entreprenad. I övriga delar av 
landet ställer det till bekymmer 
och riskerar att helt slå ut de kom
munala trafikbolagen. En av orsa
kerna till detta är att de kommunala 
bolagen inte får konkurrera på 
sanunavillkor som de privata. Ett 
kommunalt bolag får inte handla 
upp trafik utanför kommunens 
gränser. Det medför att ett kom
munalt bolag inte kan driva flera 
entreprenader samtidigt och på så 
sätt trygga sin existens om man 
förlorar upphandlingen av en 
entreprenad. 

Resenärerna har svårt att 
hänga med i svängarna! 
Vi fick också exempel av koncern
chefen för West Midland (ett stort 
bussföretag i Birmingham) på vad 
som hänt i England sedan 1986 då 
Thatcher privatiserade all kollek
tivtrafik med undantag för Stor
london. Han sanunanfattade ana
lysen om vad som hänt i hans 
trafikföretag mellan 1986-92 med 
att först peka på det positiva i att 
trafiken blivit betydligt billigare 
för huvudmännen, trots att utbudet 
ökat med 15%. Tyvärr minskade 
passagerarantalet med 28%, taxan 
ökade med 40% och vagnparken 
har åldrats kraftigt. Han pekade 
också på svårigheten för buss
resenären att hänga med i sväng
arna. I Birmingham skedde 2.000 
ändringar i tidtabellen för 120 lin j er 
under ett år. 

Sammanfattningsvis kan man 
säga att de som hade en bra kol
lektivtrafik i England dvs stor
städerna har fått det bättre. De som 
hade en dålig kollektivtrafik innan, 
dvs glesbygden har fått det sämre. 
Den redan starke blir alltså starkare 
med detta system. 

~ara jättar kvar 
Ar England exempel på vad som 
kommer att ske i Sverige om några 
år? Min bedömning är att det blir 
så om än inte fullt så tydligt som i 
England. I Sverige har beställaren 
dvs kommuner och landsting än så 
länge kontrollen över linjenätet, 
avgiftssystemet och vagnparkens 
kvalite. Något 50-tal kommunala 
bolag kommer attslås ut. Kvarblir 

några stora giganter som Swebus 
och Linjebuss. Taxan kommer att 
höjas kraftigt utan någon egentlig 
f~rbättring av servicen. (l borger
liga Lund har detta redan börjat!) 
De små kommunerna blir de som 
får lida mest av den mycket hårda 
marknadsanpassning som nu sker 
i länsbolagen. 

Naturgas för Lundabossar 
Positivt är däremot utvecklingen 
avbussparken. Volvoharjust börjat 
sin serietillverkning av naturgas
bussar med låggolv. Göteborg, 
Malmö och Linköping bedriver 
försöksverksamhet med naturgas/ 
biogasdriven kollektivtrafik. 
Scaniaserietillverkaretanolbussar, 
som används framför allt i stock
holmsområdet eftersom de inte har 
ett naturgasnät i Mellansverige. 
Förhoppningsvis tar vi ett beslut 
under hösten om naturgas/bio
gasdrift också i Lund. Många 
Lundabor upplever stadsbussarna 
som stora och skrämmande i det 
trånga gaturum vi har i Lund. Vi 
har länge efterlyst bussar som är 
m~r cityanpassade, dvs något 
mmdre och merrunda i sina former 
så de inte upplevs så skrämmande. 
Tyvärr fortsätter de svenska till
verkarna att satsa på sina rektan
gulära lådmodeller. I Tyskland har 
Neoplan och Mercedes tagit fram 
Cityanpassade bussar. 

Lunds fyra nya servicelinje
bussar från Neoplan som förhopp
ningsvis kommer att trafikera våra 
gatorredan i december är ett ex e m
pel på denna nya design. De är 
byggda på ett lätt kolfiberchassi 
som är mycket stabilt. Det lätta 
och tunnachassitger merutrymme 
i bussen. Motorn kan göras mindre, 
med minskade utsläpp som följd. 
De mjuka runda formerna gör att 
bussen upplevs som mycketmindre 
än en motsvarande modell till
verkad i konventionell teknik. I 
Kalmar presenterades en något 
större modell av vår servicelinje
buss som skulle passa utmärkt för 
stadstrafiken i Lund. 

Mitt sammanfattande intryck 
från dagarna i Kalmar är att vi för 
närvarande har de bästa förutsätt
ningarna någonsin att skapa en 
attraktiv och gentemot bilen kon
kurrenskraftig kollektivtrafik i 
Sverige. Tyvärr finns inte den 
politiska viljan. Där pratasdetbara 
om höjda taxor, effektivisering och 
besparingar. 

Lars Åström 
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F d energichef i 
blåsväder 
I torsdags sparkades förre energiverksdirektören i Lund 
Jan Holmqvist frän sitt chefsjobb för Affärsverken i 
Karlskrona. Vid ett turbulent fullmäktigemöte avsattes hela 
styrelsen och därmed verkställande direktören. Som fallskärm 
får h~n ~n ex.tra halvårsårslön, en kvarts miljon, och efter 
uppsagnmgsbden har han kunnat kvittera ut Il miljon 
kronor i avskedsgåva. · ' 

-Vad han Jan Holmqvist nu ställt 
till med? Det undrar mången lunda
bo, som minns honom som den 
som satte fart på geotermiprojektet 
i Lund. Det gjorde snabbt Lund 
relativt oberoende av olja för upp
värmning av bostäder, och geo
termin fick stor publicitet. 

Efter ett tag lämnade J an 
Holmqvist chefskapet för Lunds 
energiverk för ABB Geothermy, 
och flyttade så småningom till 
Västerås. För två år sedan blev han 
VD för kommunala Affärsverken i 
Karlskrona, som likt sin motsva
righet i Lund nyligen blivit bolag. 

Affären i Karlskona som rende
rade både Holmqvist och Affärs
verkens styrelse avsked, liksom 
också chefen för det Riksbyggen 
närstående Karlskonabyggen AB, 
handlar om spekulationer och 
oskicklig hantering av fastig
hetsvärden i den s k Gulbema
skandalen. Kommunen och Karls
kronabyggen hade gjort markaf
färer med landstinget om det f d 
mentalsjukhuset Gullbema, som 
skulle utvecklas till något Ideon
liknande "Gullbema Park". Utan 
att ta lärdomar av Ideon Park på 
gamla Sankt Larsområdet i Lund, 
gick det följaktligen likadant, dvs 
dåligt för projektet. När kommunen 
så skulle sälja marken till affärs
verksbolaget, försummademan att 
döda de gamla pantbrev som farms 
med. Hela affären lär ha kostat 
kommunen 25 miljoner kronor. 

Bornässan 
Jag träffade Jan Holmqvist senast 
under en säregen båtfärd i Karls
krona i augusti, när byggnads
nämnden med tjänstemän besökte 
bomässan. Gamle karlskroniten 
Larry Andow var i sitt esse, när 
han välkomnade lundadelega
tionen till sin gamla hemstad. 
Besöket på Bo93 på Stumholmen 
v ar mycket givande för byggnads
nämndens tjänstemänoch ledamö
ter - tyvärr var inte så många av 
dessa med. 

Men åtminstone jag fattade inte 
förrän senare, att det v ar i sin 
egenskap av ordförande i HSB 
Mellersta Skåne som Larry hade 
nöjet att bjuda lundapolitiker och 
tjänstemän på den härliga lunch 
till sjöss, där J an Holmqvist var 
med som fartygets "redare". M/s 
"Gåsefjärden" ägs nämligen av 
Affärsverken i Karlskona. Trots 
namnet harm vi tyvärr inte med 
någon sightseeing till U137- den 
torde ha givit sig iv äg från grundet 
under de tio år som gått. 

Jan Holmqvist verkade i alla fall 
nöjd med tillvaron där vi satt på 
däck i solen, han seglade mycket i 
den vackra skärgården och kunde 
se tillbaka på ett brokigt liv i 
energibranschen. Föga anade han 
kanske s j älv att silkessnöret skulle 
dras åt bara en månad senare på 
hans 54-årsdag. 

Thomas Schlyter 



Lönnroth vs. Nilson i EG-debatt FJantman 
-D.et är ingen dans på rosor för Sverige att stå utanför EG. Det finns också oändligt många 
o.sakerhete.r om ma!~ ~kall försöka be.döma !ör- och nackdelar med ett medlemskap. Det har 
forekom_m1t ~åde bdhga och ~.behagh.gt nat1onali~tisk~ anti:EG-argument. Men att påstå att 
alternativet tdl medlemskap ar att gora om Svenge t11l Ta1wan eller Albanien är minst lika 
bill~.g propaganda. Vi måste på ömse sido~ nyktert och sakligt planera för bästa möjliga 
åtgarder oavsett hur det går 1 folkomröstmngen. 

Så avslutade Johan Lönnroth, vice 
partiordförande (v), sin inledning i 
förra veckansEG-debattmed Rolf 
L. Nilson. En bra debatt och ett bra 
möte, var ett allmänt omdöme, ock
så bland inbjudna EG-motståndare 
och EG-anhängare. 

Globala problem kräver 
globala lösningar 
EG-anhängare till vänster brukar 
säga att det behövs en politisk mot
makt till det alltmer internationella 
kapitalet, sa Johan Lönnroth inled
ningsvis. Ingvar Carlsson förkla
rade t.ex. på senaste s-kongressen 
att det var omöjligt med "Keynes 
och Wigforssiettland".Menpåstå
endet gör dessa teoretikerorättvis a. 
Keynes ansåg att köpkraft måste 
överföras även från rika till fattiga 
länder och var en av arkitekterna 
bakom Bretton Woods-avtalet, det 
nuvarande frihandelsav talet Gatt. 
Det är Milton Friedmans och inte 
Keynes ideer som har misslyckats, 
och svenska riksbankens nuvaran
de valutapolitik är antikeynesiansk. 

EG:s budget är alltför liten för 
att man ska kunna bedriva en aktiv 
konjunkrurpolitik med den. En så
dan politik skulle alltså kräva en 
långt starkare unions makt, men det 
tiger Ingvar Carlsson om. Fast för 
den önskvärda överföringen från 
rika till fattiga länder är EG alltför 
snävt. Problemet är globalt och det 
m~ste också lösningen vara. 

AI detta internationalistiska pro
jekt diffust? Ja, men Sverige kan 
positivt bidra till dess förverkli
gande. EG klarar sej nog bra utan 
oss . 

Hertigen av Schleswig
Holstein 
Det blir kostsamt för Sverige att gå 
med i EG, fortsatteJahan Lönnroth. 
Konsumenterna tvingas köpadyra
re portugisiska skjortor i stället för 
billigare indiska, och vi får gå in i 
E q.: s jordbruksregleringar. 

AI det då inte bra att visa solida
ritet med Porrugal? Jo. Men varför 
ska vi visa solidaritet med hertigen 
av Schleswig-Holstein som förnär
varande tjänar femton miljoner 
kronor om året på EG:s jordbruks
stöd? 

Det sägs att vi får svårare attdra 
till oss utländska investeringar om 
vi inte är med i EG, och det ligger 
det nog något i. Japaner och andra 
satsar för attkomma innanför EG:s 
murar. Menärdetettvänsterprojekt 
att få hit sådana investeringar? 

Omvändelse efter murens 
fall 
-Själv har jag aldrig påstått att EG 
är ett vänsterprojekt, började Rolf 
L. Nilson. EG är en politisk spel
plan som både vänstern och högern 

kan utnyttja. Frågan är i vilken 
dimension vi ska ha politiskt 
inflytande. I ett alltmer begränsat 
Sverige eller i en politisk enhet 
med 380 miljoner invånare. Som 
politiker väljer jag den större pla
nen. Hela världen då? Det har sin 
tid. EG är en realistisk mellansta
tion. 

Och Rolfberättade om sitt tidi
gare engagemang mot svenskt 
medlemskap i EEC/EG. Förr hade 
detta inneburit ett ställningstagande 
i det kalla kriget. Men efter 1989, 
efter murens fall, är världen en 
annan. I det nya läget måste det 
mycket starka skäl till för att man 
ska avvisa EG. 

Varför inte stanna halvvägs 
Man bör komma ihåg att vänster
partiet, med knapp majoritet, sa 
nej även när det gällde svensk 
anslutning till EES. Nu menar 
många vänsterdebattörer att det 
räcker med EES-nivån. Den ger 
oss alla ekonomiska vinster med 
ett EG -medlemskap, och det 
svenska näringslivet är väl rustat 
att utnyttja de fördelar som 
tillgängen till den inre marknaden 
ger. Samtidigt slipper vi EG:s teka
och jordbruksregleringar-när det 
gäller dem har Johan Lönnroth rätt 
i sin kritik. Vi undviker också den 
gemensamma säkerhetspolitiken. 

Jag menar attdetärengodsvensk 
tradition att vara engagerad i om
världen och där aktivt verka för 
sina ideer. Jag tycker att Sverige 
ska säga ja till EG och till ett allt 
starkare EU. Som grundläggande 
fredsprojekt har EG varit mycket 
lyckat men den aktuella utveck
lingen visar att vi måste gå vidare. 
De största hoten mot Europas fred 
kommer inte utifrän utan inifrån. 

EG:s brister när det gäller både 
ekonomisk politik och säkerhets
politik är främst uttryck för natio
nella särintressen - av typ franska 
bönder. Det behövs mer av union, 
en ökad överstatlighet, ett starkare 

EG-parlament på bekostnad av 
både ministerråd och nationella 
representationer. 

Bert & Ian hade rätt 
I den fortsatta debatten ställdes 
ungefär lika mänga frågor till Johan 
som till Rolf vilketkanskespeglade 
en motsvarande balans bland 
åhörarna. Den förre kom åter in på 
valutapolitiken och kritiserade 
kronans knytning till ecun som 
hade förvärrat våra ekonomiska 
problem. Det beslutet togs dock 
med en bred majoritet som även 
omfattade vänsterpartiet. Det var 
bara Bert & Ian som protesterade 
och de hade rätt. 

Att riva upp EES-anslutningen 
är inte längre vänsterpartie ts 
politik, sa Johan också. 

Att hoppa över Europa och hän
visa till hela världen är en form av 
eskapism hos den EG-kritiska 
vänstern, sa Rolf. Men det hördes 
protester.Lars-AmeNorborgipub
liken påminde om vänsterpartiets 
linje att stödja Europeiska säker
hetskonferensen, men Rolf mena
de att ESK var en organisation 
med tvivelaktig styrka. 

Europatillvänjning? 
Mötethadedragitenheldelåhörare 
och förhandlingarna om ett svenskt 
anslutning~avtal med EG pågår 
som bäst. Andå får det konstateras 
att temperaturen i EG -debatten har 
sjunkit det senaste året eller 
halvåret. Frågan känns ty !igen inte 
lika akruell- och varken mp eller 
v tycks ha vunnit några större 
väljarsympatier på sitt motstånd, 
om man får döma av senaste Sifo. 
Och Rolf tyckte inte att det var så 
bråttom. 

-Vi måste ta hänsyn till den 
folkliga skepsisen, sa han. Inget 
kan vara sämre än att gå in i EG 
med en smal majoritet i en folk
omröstning. Kanske är det en för
nuftig linje att successivt vänja 
svenskarna vid Europa. 

Gr 

slocknar? 
Världens äldsta socialistiska 
tidning går i graven. Norr
skensflamman byter namn 
och redaktion. En tidnings
konferens i Solna skall på 
lördag ta ställning till en 
politisk plattform för en ny, 
bredare och bättre vänster
tidning, som det sägs i inbju
dan till konferensen. 

Tankegångenomennybredväns
tertidning är inte ny. Den föddes 
för tv å år sedan under diskussioner 
på Bona Folkhögskola där stora 
delar av den svenska vänstern 
träffades i en vecka. 

Det slogs fast att en ny tidrting 
måste vara partipolitiskt obero
ende och vara uppbyggd kring en 
egen demokratisk organisation för 
att kunna kritiskt granska också 
vänsterns partier ochorganisation 
er. 

Visserligen har, säger man i 
inbjudan, Norrskensflarnman ut
vecklats i den här riktningen men 
inte tillräckligt. Det krävs en mer 
dramatisk och omvälvande föränd
ring. 

Ny chefredaktör 
Man konstaterar att det framför 
allt är Norrskensflarnmans histo
riska bakgrund som variten alltför 
rung börda att bära för dagens 
vänster. Därför är detta nya tid
ningsprojektnödvändigt. Även om 
Flarnmans resurser skall stå till 
den nya tidningen förfogande så 
måste den också förstärkas redak
tionellt. Fler fastafrilansmedarbe
tare kommer att knytas till tid
ningen. Dessutom, vilketman tror 
är avgörande för förnyelsens ge
nomslagskraft, kommerdet attske 
ett byte på chefredaktörsstolen. 
Med det öppnas också ledarsidan 
för ett bredare kollektiv av ledar
skribenter vilket ligger i linje med 
den nya tidningens inriktning. 

Fortfarande socialistisk 
Betyder satsningen på en bredare 
vänstertidning att man ger upp de 
socialistiska värderingarna som 
tidningen tidigare haft? Nej, svarar 
Dan Gahnström, avgående chef
redaktör. Tvärtom men däremot 
vet vi att för att klara en tidnings 
självklara målsättning, att bli läst 
av tillräckligt många, måste tid
ningen formas så attden attraherar 
en relativt bred läsekrets. Det gäller 
f?r ~flesta tidningar. För den nya 
ttdrtingens del, säger Gahnström, 
handlar målsättningen om att 
åtminstone återspegla vänsterns 
verkliga bredd. Då talar vi om en 
vänstersomocksåomfattarenstor 
del av socialdemokratin. 

r/ 
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Teser om 
Hardebergaspåret 

l. Striden om asfalt eller ej på 
Hardebergaspåret är, för att 
travestera Mao, en motsättning 
inom folket. 

2. V arken cykelpendlare eller 
motionärer har företräde till spåret 
ut.arltdgresenärerna. Spåretligger 
där för att det en gång fanns en 
järnväg. Sedan den lades ner har 
pendlingen mellan Lund och 
Sandby ungefär 50-dubblats . 
Behovet av miljövänligt, eldrivet 
tåg/spårvagn är ovedersäglig. 
Varje annan användning måste 
betraktas som provisorisk. 

3. Att cykla är ännu miljö
vänligare än att åka el tåg. Det kan 
inte bli någon massföreteelse på 
milslångt avstånd men bör på allt 
sätt uppmuntras. Hardebergaspå
retärrakt, har små lutningar (högst 
17 promille) och är genom vege
tationen vindskyddat vilket gerdet 
utmärkta förutsättningar som 
cykelbana. Ett enda ting saknas 
nämligen ett hårt underlag: asfalt, 
eller ännu hellre betong. 

4. Gentemot detta kan man 
inte fästa så stor vikt vid önske
målen från de boende på Mårtens 
fälad och Östra Torn om en 
långsträckt ochtrevlig huruitoalett. 

5. Man bör heller inte över
värdera betydelsen av den mode
företeelse bland mellanskikten 
som joggningen utgör. Läkar
vetenskapen ifrågasätter dess 
nytta. 

6. Men visst förtjänar Lunda
borna lummiga promenadvägar ut 
ur stan i alla riktningar. För vad 
det nyss har kostat att bygga 8 km 
motorväg till Gårdstånga kunde 
man anlägga ett tjog sådana 
promenadstråk. 

7. Det är sådana krav som 
både cykelpendlare och motio
närer borde ställa. Alltså inte 
antingenfeller ut.arl blide-och. I 
väntan på järnvägens återupp
ståendelse. 

Grr 

Månadens följetong: 
Västkustbanan
svar till Ingemar Hast 
Jag hade inte tänkt skriva så 
mycket mer om Västkustbanan, 
men tyvärr har j ag missat att sv ara 
på Ingemar Hasts insändare i VB 
27. 

Ingemar citerar mig: "ingen 
hittills klagat på befintligt buller" 
och påpekar att en väsentlig ökning 
av trafiken är något som Oscars
hemsborna har rätt att protestera 
mot. 

Här har jag fått ett beriktigande 
från miljöförvaltningen i Lund, 
som meddelar att det finns sex 
skriftliga klagomål från boende 
utefter banan, främst på Oscars
hem, men också på Sliparelyckan 
och Gunnesbo. Någotklagomål är 
flera år gammalt, men de flesta 
har kommit sedan göteborgstågen 
började köra där 1991. Miljö
förvaltningen kommer att svara, 
men det dröjer tills pågående 
utredningar klarlagt läget. 

Ingemar tycker också att påga
tågen stannar alltför sällanjämfört 
med bussarna. Ändå stannar 27 
tåg i varje riktning vid Gunnesbo 
hållplats på vardagama med ett 
tåg i timmen som glesast. Buss
turerna är drygt 80, dvs tre gånger 
så ofta. Men kan man tidtabellen, 
behöver man aldrig vänta. 

Nu är det tyvärr så, att Läns
trafiken inte insett vad "fasta 
minuttal" betyder för folks be
nägenhet att väl ja kollektivtrafik 
-oavsett det är tåg eller buss. Inte 
nog med att pågatågens turtäthet 
och avgångstider varierar under 
dygnet, utan även från år till år. 

På andra sidan sundet vet DSB 
att sådant hattande är förkastligt. 
På K ystbanen mellan Köpenhamn 
och Helsingör tillämpas sedan 40-
talet samma fasta avgångstider för 
tågen på varje station. Minutt~len 
är så etablerade, att de är angivna 
i fastsvetsade siffror i smidesjärn. 
Ett tåg i kvarten i högtrafÅrik, varje 
halvtimme i lågtrafik. et runt. 
Tiderna är etablerade i folks 
medvetande. 

I övrigt tycker jag a~t ~ngemar 
har en sympatiskt reahsuskt, om 
än något uppgiven syn på de 
nackdelar som ett dubbelspår kan 
vålla en del fastighetsägare. Det 
kan dessvärre inte uteslutas att en 
del av dem protesterar inte i första 
hand för att få en egen tyst 
boendemiljö, utan för att få sina 
fastigheter inlösta till ett maximalt 
belopp. Debatten om säkerhets
avståndet antyder detta. 

Thomas Schlyter 

POSTTIDNING A 
B 1Dn1 Kölin 
TJ;:trdaväg:en D: Ci5 
2<":~.:1 ?1 L tmd 

Trädgårdsfrid 
Det är inte lätt att vara man i 
vänsterpartiet. Kärnkraftverk, 
höghus, broar och motorvägar 
måste vi säga nej till. 

Detenda vi har är tågen. Inte för 
attdet är så mycket med Pågatågen. 
Men höghastighetstågen är ganska 
häftiga. Särskilt om de går i bor
rade tunnlar. Tågen måste vi 
försvara. 

Därför ärdetroligtattläsaGr(r) 
i förra VB. Han sa ifrån mot hys
teriska fruntimmer som börjar 
gnälla om kolonier, gamla hus och 
buller så fort banverket ska lägga 
ut räls. 

Tack för ett ord i rättan tid. 
(r)oland 

Ärver min styvson 
mig när jag dör? 
Var kan jag utbilda mig till 
kläddesigner? 

Dessa och en mängd andra 
frågor ställer vi oss lite då och då. 
Därför har Sveriges Allmärma 
Biblioteksförening tillsammans 
med andradragitigång en kampanj 
som heter"Rum för kunskap". 

Under förutsättning att biblio
teken får vara kvar och inte 
privatiseras eller tas över av vårt 
nya kulturcentrum Mc Donalds, 
kommer stadsbibliotekets perso
nal att svara i Bibliofon under en 
dag nämligen torsdagen 4 novem
ber . 

På detta sätt har Veckobladet 
nu dragit ett kulturellt strå till 
halmstacken. 

Varför 
kommer 
palestinska 
flyktingar 
till Sverige? 
Röda Korset och Svenska Freds
och Skiljdedomsföreningen i sam
arbete med studiefrämjandet 
arrangerar under hösten en serie 
flyktingpolitiska föreläsningar på 
tisdagskvällar. 

Lokal: Internatlonella Huset, 
Tullgatan 14. Tid 19.00. 

5.10: Henry Diabom Palestina 
12.10: LeoneJ Bucaro om El 

Salvador 
19.10:Ulla Blomkvist om 

Somali a 
26.10: Al-Hadi-Khalafom 

Mellanöstern 
2.11: FetijaochldrizKaraman 

omBosnien
Hercegovina. 

Fritt inträde 

KOMPOL möte Må 4/10 kl 19.15 på 
partilokalen .T e ma: Budgetdiskussion. 
Alla nämnledamöter inbjudna l 

RÖDA KAPELLET 
Lö 2/10 10.00 rep inför appellmöte 11-
12påMårtenstorgetrep:75:3, 76,190:2, 
208, 215:2, 257, 271 ' 275, 281. 

Sö 3/10 18.45 rep med Ulf på Odeum 
inför Greifswaldsresan 8--10/10. reper
toar: 2, 3g, 76,84:2, 132,134,136,137, 
158, 166, 170,184, 190:2, 194:2, 208, 
214,215:2, 216,221, 222, 224,225, 
227,229,231,238,241,242,246,253, 
254,257,264,269,271,275 

Tider för Grelfswaldresan 
Pågatåg avgår 16.56 fr Lund.Tåg till 
Trelleborgavgår fr Malmö 17,15 . Fä~an 
avgår Trelleborg 18,00. 
Pris ToR Lund-Greifswald 300:-Gunnar 
köper biljetter .. 
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