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Visst finns det 
alternativ - ett 
sj älvständigt 
Sverige! 
På Nej till EU :s kongress i 
Lund i förra helgen togs en 
del uttalanden, som VB vill 
återge i de närmaste numren. 

-Nej till EU har ett gemensamt 
alternativ till EV-anslutning. Vi 
vill att Sverige ska bestå som ett 
självständigt land. Vi vill bevara 
vår politiska handlingsfrihet och 
utveckla - inte inskränka -
demokrati och folkstyre. 
-Vi vill ha möjlighet att forsvara 
de miljöframsteg som uppnåtts och 
självständigt kunna gå vidare. Vi 
vill skapa en bättre miljö, såväl 
inom vårt eget land som genom 
internationellt samarbete. 
-Vi vill ha möjlighet att värna 
den välfärd och jämställdhet vi 
har. Detsamma gällervåra fackliga 
rättigheter och möjligheterna att 
bekämpa arbetslösheten. 
-Vi vill slå vakt om våra möjlig
heter att bedriva en egen handels
utrikes- och säkerhetspolitik och 
vara solidariska med tredje värl
den. 
-Vi vill att Sverige fritt skakunna 
samarbetaoch bedrivahandel med 
alla länder, inte stänga in sig bakom 
EUs murar. 

(forts s. 4) 

Tre stormarknader 
vid Fjeliekarusellen? 
Ett skräckscenario är tre stora externa livsmedelshallar öster om FjelierondeUen: 
-En fmns redan, Mobilia, etablerad 
efter hård strid, därfolkpartiet gav 
sig och gick med på en begränsad 
handelsyta. Idag är den begräns
ningen upphävd - det går inte att 
hindra en expansion längre, säger 
de borgerliga. 

-John Mattson vill bygga en 
rund halvglob söder om Fjelie
vägen. Men hittills har politikerna 
sagt nej - endast m och fp vill gå 
med på det. Centern har röstat nej, 
eftersom den inte ligger i ett bo
stadsområde. 

-Den tredje kan bli verklighet 
genom att centern i denna fråga 
krävde att en 5400 m2 stor butik 
skulle utredas i en detaljplan. Det 
ansåg man sig ha lovat ICA redan 
1988, däremot inte en 7500 m2 
stor som ICA vill ha idag. 

Byggnadsnämnden fick i förra 
veckan bakläxa för att man inte 
utarbetat denna detaljplan. Men 
tänkoroman "prövar detta i detalj
plan" som det heter, och finner att 
det inte går? Då slipper vi kanske 
en stormarknad på Värpinge. Det 
får räcka med Mobilia. 

Vad sker på 
Klostergården? 
För några år sedan, innan det glada 
80-talet var helt tillända, ville 
ägarna till Klostergårdens köp
centrum, Crafoord Holding AB, 
bygga en ny stor .butik mellan 
stattenavägen och Ostanväg, i kv 
Molnet. Det lades ner myckjet 
arbetet på en detaljplan för detta, 
men inget hände. Luften gick ur 
livsmedelshandeln. Klostergårds
boma ville också slå vakt om sitt 
lilla centrum, även om det knappast 
påverkade planerna. 

Idag är intresset ljumt för en ny 
butik på Klostergården. Men man 

vet aldrig - rätt som det är dyker 
det upp fix och färdiga planer på 
en ny butik. Sådana är planerama 
idag, att de har dragit öronen åt sig 
närdet gäller demokratisk boende
medverkan i projekten. Det anser 
man sig ha haft en gång. Sen är det 
bara att tuta och köra- över invå
narna. De har sagt sitt. En gång. 

Sebara på vägverkets vägplaner 
öster om Lund. Dem har man ar
betat med i över ett år, utan att 
någon blivit informerad. utom de 
mest centrala politikerna i nämn
demas presidier förstås. Ty man 
kan lita på att dessa moderater och 
sossar är för expansion - både 
företags- och butiksetablering och 
därav följande vägutbyggnader. 

Ska vi få tillbaka en öppen pla
nering av Lund och lundabygden 
krävs att partier som är kritiska till 
sådana expansionistiska strävan
den kommer till makten. Det är 
inte så lätt, eftersom de två största 
partierna - de s k betongpartierna 
- ofta går hand i hand trots att de 
tillhör de olika "blocken". 

Det bör vi ändra på i höstens 
val. 

Thomas Schlyter 

Röda Pantrarna slår till der genom att ta q~n betong som 
byggandet av Oresundsbron 
förbrukar för att avhjälpa detta 
problem. Samtidigt skulle detta 
ge arbete åt byggjobbarna över 
hela landet. Han drog också en 
lans till försvar av den offentliga 
sektorn, genom att framhålla hur 
husläkarsystemet kom att urholka 
resurserna till den offentliga 
sjukvården eftersom kakan som 
skall delas inte blir större. Vi står 
på den offentliga sektorn när vi 
vistas här på torget utan att det 
kostar oss något fortsatte Lennart, 
mycket träffande. Slutomdömet 
är att Värmby gjorde ett mycket 
bra och kraftfullt framträdande, 
vilket kan ses som upptakt till 
valrörelsen. 

Under det samlingsnamnet var 
Vänsterpartiets pensionärer, från 
södra Sverige, samlade till träff i 
Ljungby Folkets Hus, Garvaren. 

Inbjudare var Kronobergs par
tidistrikt. Vi hälsades välkomna 
av Lennart Värmby som på ett 
humoristiskt sätt lättade upp hu
möret efter resan i pressande som
marsol trots att det endast var vår. 

Inledningen svarade Carin 
Högstedt för, som i sin redogörelse 
kom in på de olika modeller som 
tillämpades i länderna runt om
kring i världen, när det gäller 
pensioner. I exempelvis USA 
avgörs pensionerna genom be
hovsprövning, i Storbritanien är 
de låga och endast ett grundskydd. 
Känns tongångarna igen i det 
Centern förespråkar hemma? I 
Tyskland är pensionen knuten till 
arbetet. Allmänt standardskydd, 

omfattande alla individer, är en 
skandinavisk modell. Med hän
seende till detta är vårt nuvarande 
pensionssystem det bästa. Hur det 
kommer att bli när det nya pen
sionsystemet kommer kan ifråga
sättas. Carin gjorde också en till
bakablick om sin farnilj därfadern 
genom grovt arbete i skogen för 
Domänverket offrat sin hälsa och 
kraft. Hon menade om att det kän
des tragiskt att idag se hur detta 
bolag, som ägts av staten, bjuds ut 
till försäljning . Detta som hennes 
far som medborgare varit delägare 
i och genom sitt slit byggt upp. 

I träffen var också ett torgmöte 
inlagt på Ljungby torg. Appell
talet, med titlen Blåslampan, hölls 
av Lennart Värmby. Han pekade 
på att det fanns resurser att ge 
ungdomen möjligheter till bostä-

Träffen avslutades med ett 
besök på Sven Ljungbergmuseet, 
vars konst också är mycket kritisk 
mot makthavarna, inte minst i 
Ljungby kommun. 

Göte Bergström 



~KOMMENTAR 
Karnevalen 
Vänstern har under senare år 
tvingats till ett betydande antal om
prövningar: om marxismens veten
skapliga karaktär, arbetsvärdelä
ran, de östeuropeiska socialistregi
mernas folkliga legitimitet m.m. 

Ytterligare en nödvändig om
prövning gäller synen på Lunda
karnevalen. 

Låt vara att vänsterns motstånd 
inte varit särskilt engagerat. Det 
har motiverats med karnevalens 
kommersiella sidor, dess världs
frånvändhet och förstärkning av 
studentlivets oansvariga och 
konservativt opolitiska image, med 
omsorgen av de studenter som av 
olika skäl hamnat utanför gemen
skapen och glädjen. Reaktionen har 
varit flykt från stan snarare än 
motdemonstrationer. 

Det förstås, det har funnits en 
kultursides- och kulturtidskrifts
diskussion om de historiska karne
valernas positiva sidor- huruvida 
positionen ska ses som höger eller 
vänster beror delvis på hur man 
värderar Michel Foucault. Man har 
åberopat Bachtin och vissa An
naleshistoriker och talat om 
karnevalernas orgiasm som en 
folklig motkultur. Annu i dagens 
Lund har detta kunnat väcka 
känslor. Minns Andrjez Ploskis 
politikercensurerade affisch för den 
karnevalsartade Kulturnatten. 

Visst finns det kommersialism i 
en karneval som den nyss avslutade. 
Men mer påfallande är den stora 
mängden av hängivet ideellt arbete, 
utan annan materiell ersättning än 
fribiljetter och alkohol. Och motsatt 
tendensen i en individfixerad tid är 
prestationerna i hög grad anonyma 
och kollektiva. Nog är detta väns
tervärden. 

Återstår frågan om inåtvänd
heten. Karnevalen är visserligen 
inget reservat för studenter: hund
ratusen civila tittar på och före
tagsamma utomstående kan slinka 
med i aktiviteterna. Men det finns 
anledning att ta fasta på vad Per 
Gahrton rekommenderade i en an
nars positiv karnevalsvärdering för 
många år sen: öppna karnevalen 
mot hela staden Lund, låt männi
skor på en arbetsplats gå samman 
om att bygga en kamevalsvagn, 
engagera fler lokala artister och 
amatörmusiker. 

Själva vill vi bidramedett förslag 
tillmiljöreform. Väck med de stora 
lastbilarna! Det finns massor av 
folk som vill och kan dra vagnarna 
genom stan. Sänk de elförstärkta 
ljuden i tåget och på karnevals
området, låt de mänskliga komma 
fram! Bort med burkölen och inför 
en tillfällig extrahög pant på 
tomflaskor för att minska glas
krosset! 

Kamevalen kan förbättras men 
är rätt bra redan nu. Vi kan tänka 
oss att Röda Kapellet går med i 
tåget nästa gång. D 

Ulvar i fårakläder 2 
Röda Kapellets blåsare får ofta ta på sig fårakläder(se 
undertecknads insändare i VB nr 18). I samband med kar
nevalen var det dags igen: ett tiotal medlemmar förstärkte 
blåsorkestern Corps Callosum i karnevalståget. 

Denna orkester har sina rötter i 
lasarettets neurokirurg och har ti
digare bara spelat på interna fester. 
En av dess grundare, trombonisten 
Erik Kågström, är också sedan 
gammalt medlem av Röda Kapel
let. Genom en genial ingivelse 
föddes hos Erik iden att förena de 
två orkestrama införden offentliga 
spelningen under karnevalen. 

Ackja, det är nya tider nu, hörde 
man en och annan gammal vänster 
sucka på gatorna och karnevals
nostalgikernJan Mårtensson i SDS 
höjde något på ögonbrynen. 
RiksdagsmanRolfNilson (v), som 
är frisinnad, såg glad ut när vi kom 
spelandes och gjorde ett litet 
segertecken. Det verkar som om 
vänstern blir alltmer odogmatisk 
medan fundamentalismen brer ut 
sig på andra kanten! 

A v var och en efter förmåga 
I orkestern rådde full kommunism: 
vi spelade efter förmåga och drack 
öl efter behov. Vi var sponsrade av 
bryggeriet Åbro, som skänkt oss 
god dryck, vilken transporterades 
per cykel av näringsexperten och 
f.d. maratonlöparenPeterThesleff. 

Musikaliskt lät det oftast ganska 
bra, särskilt andra dagen när vi var 
totalt samspelta. J ag hade en ung 
trumpetare från Eslöv bakom mig 
som till vardags tränade på heltid 
och tänkte ta upp kampen mot 
Hardenberger. Med en sån trumpet 
i ryggenkändes det tryggt! Suverän 
inräknare och vänlig skämtare var 
Tommy Malmqvist från Röda Ka
pellet. 

Orkestern och baletten hade en 
mogen framtoning. Snittåldern låg 
nog kring 40-45. Det är egentligen 
ganska fint att inte bara ungdomen 
syns i karnevalståget! Då och då 

dök det upp en uppspelt kame
valsstudent och hälsade på pappa, 
somjustkanskerivitav "Whenl'm 
64". 

Folklig tradition 
Karnevalstraditionen är förstås i 
grunden djupt folklig; det är under 
dessa festligheter man kan gyckla 
om allt och håna dem som makten 
hava. Larry Andow, somjag träf
fade på badet andra dagen, tyckte 
dock att det var förr det, när folket 
levde och arbetade under svåra 
förhållanden. Studentskämt hade 
han aldrig uppskattat. 

Blygt fick jag erkänna att jag nu 
var en del av detta. Men han var 
vänligt överslätande inför saklä
get. (Larry är den ende lundapoli
tikern som upprätthåller den antika 
traditionen att med gott humör 
bedriva politik i badet. Man ser 
honom ständigt argumenterande i 
bastu och omklädningsrum.) 

Problemet med kamevalen är 
dock att det känns som om man 
måste ha roligthela tiden, annars är 
det fel på en själv. Många dricker 
därför öl och annat starkt och ägnar 
mycket av sin tid åt att leta upp 
kisseplatser. Det var också i viss 
mån orkesterns problem. En 
vetenskapligt sinnad klarinetissa 
hade dock räknat ut att hon kunde 
behålla en starköl i sex timmar. 
Fullt så disciplinerad var ändå inte 
alla. 

Fast egentligen behöver man inte 
dricka när man spelar eftersom det 
ärroligti sig själv attmusicera och 
det är väl också den djupaste an
ledningen till att Röda Kapellet 
ofta i andras ögon uppträder som 
ulvar i fårakläder eller får i ulva
kläder, om man ser det så. 

Finn 

Vänsterpartiets skolbudget: 

Uppehållande försvar 
-Det ser mycket ut men är 
egentligen knappast mer än 
ett upprätthållande av status 
quo, säger lundavänsterns 
skolpolitiker, Gunnar Stens
son till VB. 

Vi ligger cirka 25 miljoner över 
ramen liksom socialdemokraterna. 
skolkansliet räknade ut vad som 
behövs för att upprätthålla nuva
rande verksamhet, De hamnade på 
nära fjorton miljoner över ramen. 

Sedan gammalt, fortsätter Stens
son, finns det uppskjutna bespa
ringar på ungefår sju miljoner som 
tillkommer. Totalt överskrids 
ramen med så där 21 miljoner och 
till detta skall läggas våra egna 
förslag på ca 4 miljoner. Då är vi 
uppe i 25 miljoner. 

För särskilda behov 
I föregående års budget gjordes 
nedskärningar som vi motsatte oss 
säger Stensson. Bl a skar man ned 
för mycket på städningen. Vi vill 
plussa på med 2,5 miljoner främst 
till elever med särskilda behov. Vi 
vill också satsa pengar på delade 
grupper, halvklasstimmar i svenska 
och matematik. 

Vi var emot nedskärningar inom 
hemspråksundervisningen och vill 
därför kompensera dessa i år med 
400 000 kr. Det är ett litet belopp 
menar Gunnar Stensson, med tanke 
på den väntade ökningen av 
bosniska flyktingbam. 

Gymnasieskolan 
När avgifter för skolmåltiderna 

Prioriteringar 
och principer i 
trafikpolitiken 
Underlag för tisdagens 
diskussion (se sid 4!) 

Cykel- och gångtrafik 
Cykel- och gångtrafik ska konsek
vent prioriteras i trafiksystemet och 
separeras från biltrafik så långt det 
är möjligt. Konfliktsituationer, t ex 
i korsningar, ska lösas på de svagare 
trafikanternas villkor. Fotgängare 
och cyklister ska aldrig tvingas ut i 
en kraftigt trafikerad gata. Biltrafi
ken skaistället genom upphöjning
ar, förträngningar etc tvingas an
passa sig till cykel- och gångtrafi
kens krav på tillgänglighet och sä
kerhet. Separering av gång- och 
cykeltrafik sinsemellen bör efter
strävas, men är underordnad sepa
reringen från biltrafiken. 

I vägunderhållet är det vikigt att 
prioritera cykelstråken. En stor del 
av cykelolyckorna är singelolyckor 
som ofta beror på skador och 
ojämnheter i underlaget. 

Kollektivtrafik 
De stora uppgifterna för kollektiv
trafiken finns i regionen. satsningar 
ska i första hand göras på de tunga 
pendelstråken. Särskilt spårtrafiken 
måste förstärkas i Malmö-Lund
området, där de stora pendlings
strömmarna finns. Snabbspårvägen 
Lund-Staffanstorp-Malmö måste 
byggas. På sikt kan den förlängas 
mot Södra Sandby/Dalby om un
derlag kan skapas. Redan från bör
jan måste den nå viktiga resmål i 
Lund som Lasarettet, Tekniska 
Högskolan och Ideon .... 

Biltrafik och vägbyggen 
De stora trafikproblemen finns på 
centrumnära gator, t ex inre ringen. 
Förändringar av trafiken får inte 
ske på bekostnad av dessa gators 
trafikmiljö . .. . 

(Något förkortat) 
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infördes sades det är det var för att 
förbättrakvaliten på undervisning
en. Stensson tycker då att det är 
riktigt att i budgeten göra denna 
koppling och lägger på en och en 
halv miljon till gymnasieskolan. 
Dom pengama skall användas till 
de individuella programmen, som, 
menar Stenssson, får allt större 
betydelse i det genomförda pro
gram- och kursgymnasiet 

Majoriteten inom skolstyrelsen 
har tvingat igenom nedskärningar 
på nära sextiotvå miljoner under 
1993-94. Det har medfört att Lund 
- lärdomsstaden - faktiskt satsar 
mindre på skolan än landet i dess 
helhet och jämförliga kommuner. 
Vi går till val på det här program
met, slutar Gunnar Stensson. 

r l 



Märklig Lundatradition 
Kommentar till en bild 

Det är l maj ca kl 18.30 nere i 
Lunds dornkyrkas krypta. En bit 
härifrån, ovanjord, har student
sångarnajustavslutat sin TV -sända 
vårkonsert på universitetsplatsen. 
Många åhörare har efteråt passerat 
dornkyrkans huvudport och där till 
sin förvåning sett och hört en skara 
blåsare, samlade kring en röd fana 
och en studentpräst. 

Traditionsenligthar sedan denna 
ensemble gått genom kyrkan i 
gåsmarsch, spelandes "Vence
remos" . Och som vanligt har en del 
blåsare haft problem med trapp
stegen och då och då vinglat till i 
det kyrkliga dunklet. 

Nu är de emellertid på plats. 
Närmast ser vi altaret med vinet 
som ska läppjas på och brödet som 
ska brytas i nattvarden. Tio meter 
till vänster klänger en av världens 
minsta jättar på en pelare. Det är 
Finn, som byggde kyrkan, men som 
blev lurad av S:t Lars på lönen 
(värt att minnas på arbetarklassens 
högtidsdag !). 

En stare i kryptan 
Till höger ser vi Birgit Stare, för 
dagen inrä,knare och hornist, böja 
sig fram: Ar hon rädd för att sonen 
Harald ska snubbla bland de medel
tida gravarna och ådraga sig en blå 
tand? Nej, hon har sitt antecknings
block liggande framför sig på sten
golvet och vill väl ta sig en sista titt 
på kronologin i den komplicerade 
gudstjänstordningen. 

Brigitta Frostinpå främstaraden 
tycks i sista minuten ha upptäckt 
ett fel på en klaff på sin klarinett. 
Längst bak ser vi Per-Åke Alberts
son ("Lunds vetenskapligt mest 
citerade biokemist", kommer Jan 
Mårtensson skriva i SDS dagen 
därpå, fast i ett annat sammanhang) 
lite ängsligt titta på dottern 
Alexandra som är ensam på flöjt. 
Per-Åke kommer en timme senare 
stå utanför kyrkan och hålla i två 
gredelina kaninballonger sjungan
des "Internationalen" och Gustaf 
Wingren, den beröme lutheranske 
teologen som i arbetet ser en guds-

tjänst, kommer att delta med öppen, 
inte knuten, näve. 

Domens dag 
Men på bilden har den ovanliga 
gudstjänsten med Kristna för 
socialism och Röda kapellet ännu 
inte börjat. Deltagarna är ganska 
många och alla åldrar är företrädda. 
Greta Hofsten kommer att brottas 
med domsöndagens Matteustext 
23, där fåren ska skiljas från get
terna och de orättfärdiga hamna i 
den eviga elden(vem tänker på 
dem?). 

Det är i den texten Jesus, inte 
bara solidariserar med, utan nästan 
identifierar sig med de hungriga, 
törstiga, hemlösa, nakna, sjukaoch 
fångslade: "Sannerligen, vad ni ha 
gjort för några av dessa minsta, 
som är mina bröder, det har ni gjort 
för mig". 

Detblirenjordnäraochproblem
orienterad textutläggning som bl. 
a. rymmer ett stöd för de sexuellt 
avvikande och för en frikostig in
vandrarpolitik. 

Mellan gudstjänstens olika av
snitt går Rödakapellet in och spelar 
välklingande. Mest stämningsfullt 
blir det när det pånyttfödda Syd
afrikas ena nationalsång "Nkosi 
sikeleleiAfrika" spelas. (Om några 
dagar kommer Nelson Mandela att 
installeras som president.) 

När ceremonierna i kryptan är 
över samlas orkestern och en skara 
människor på dornkyrkans sydsida 
och rundar av med "Internatio
nalen". Det var alltså till den grup
pen GustafWingren anslöt sig, glad 
över att äntligen skåda ljuset; det 
hade under gudstjänsten varit svårt 
för honom att läsa texterna nere i 
dunklet. 

Summa summarum 
Vad bilden på ett djupare plan visar 
är, att i Lund är det mesta möjligt 
eftersom en tolerant anda råder. 
Det spelar väl ingen roll om man är 
det ena eller andra, jude eller grek, 
huvudsaken man kan hålla takten! 

Finn 

Vägprotesterna hårdnar 
Protesterna mot vägutbyggnaderna 
på öster, "Ostra Ringen" och 
"Sydöstra vägen", har inte låtit 
vänta på sig sedan de presenterades 
för ett par veckor sedan. Nu bildas 
nya gruppper och existerande 
boendeföreningar kallar till möten. 
Nästa vecka har t ex bostadsrätts
föreningen Mandolinen bjudit 
politikerna till sig. 

Det är inte bara att folk inte vill 
ha nya vägutbyggnader där de bor 
-vi vet ju annars att många reagerar 
mot förändringar i sin omgivning. 
De här protesterna är mer än det 
vanliga egoistiska gnället - det är 
inte frågan om "bygg gärna, men 
inte där jag bor". I kritiken mot 
vägverkets planer skönjs också ett 
principiellt motstånd mot alla dessa 
nya vägmiljoner. Ty det måste ju 
finnas andra sätt att lösa trans
portproblemen i ett samhälle som 
är under expansion. 

Lund växer 
Lund är stadd i expansion. Be
folkningstillväxten är störst i Skåne 
och hela södra Sverige, snart har vi 
lOOOOOinvånare-enmagiskgräns, 
som en del ser som en absolut gräns 
för tillväxten, men en del som 
startpunkten för att Lund ska bli en 
"riktig" storstad. Dock har ju 
begreppet "den lilla storstaden" 
myntats, så en viss charm tycks ju 
staden vara berömd för. 

Vägverkets nu aktuella vägpro
jekt, så som de beskrivs i en 
"Förstudie Väg 108 Lund
Staffanstorp" illustreras med 
flera alternativa vägsträckning
ar, varav den här kanske är den 
mest aktuella. 

Vad skulle då kunna ersätta dessa 
med viss automatik uppdykande 
vägprojekt, som bara lockar allt 
fler bilister? Detfinns problem med 
genomfartstrafiken på Thulehems
vägen. Ska man sprida den i bo
stadsområdena? Ska man stänga 
av vägen och tvinga trafiken till 
Autostradan eller Tornavägen? 
Eller kan man få alla dessa aka
demiker som jobbar på lasarettet, 
universitetet eller Ideon och bor i 
Sandby, Dalby och Veberöd att ta 
sig till jobbet på annat sätt? 

Det finns ett bra alternativ till 
Östra Ringen som vägprojekt, och 
det är "Ostra Ringen på räls", dvs 

spårvägsprojektet österut. Kruxet 
är 1;1tt det ligger långt fram i tiden. 

Ostra Ringen i form av en smal 
väg i Utmarksvägen existerar ju 
delvis redan, och vore kanske inte 
så farlig om det stannade därvid. 
Men vägverkets planer talar idag 
om något helt annat. Nu är det 
frågan om en minst 13 meter bred 
väg med påfarter och vägportar, 
kanske planskilda trafikplatser, och 
som dessutom ska tjäna som 
förbifartsled mellan Gårdstånga 
och Staffanstorp, när Autostradan 
klassas ner till stadsmotorväg. En 
sådan barriär mot landskapet i öster 
ger inga goda framtidsutsikter för 
dem som valt att bosä~ta sig i de 
nya yttre delarna av Ostra Torn, 
Mårtens Fälad eller Linero. 

Principlösning för trafikplats mellan 
Autostradan och 
Sydöstra vägen 

"Sydöstra vägen" 
sydöstra vägen är det andra av de 
stora vägprojekten, som vägverket 
rm vill förverkliga. Precis som med 
OstraRingenbörjar man nu blanda 
ihop olika trafikuppgifter på ett 
sätt som man inte gjort tidigare. 
Dels ska vägen förbinda Gaste
lyckans och Råbyholms verksam
hetsområden, men också tjäna som 
förbifart och" av lastning" på Auto
stradans påfarter. Det är därför man 
vill bygga en trafikplats med 
påfarter vid Råbyholms alle - till 
det räcker inte utrymmet vid Lan
derigränden. 

Vänsterpartiet har för ett par år 
sedan gjort klart att man accepterar 
en lokal förbindelse under Auto
stradan mellan Gastelyekan och 
Råbyholm i Landerigränden. Det 
kan behövas för brandkårens ut
ryckningar och för lokal trafik mel
lan företagen . En eventuell förbi
fart, som vi helst inte vill se för
verkligas, måste isåfall förläggas 
längre österut. Men idag planeras 
bägge! 

Persikans samfällighetsförening, 
dvs folk som bor strax intill Råby
holm, är engagerade i frågan. I ett 
upprop till de politiska partierna i 
Lund påpekar de att deras primära 
mål inte är att stoppa den Sydöstra 
vägen, utan hävda att om den ska 
byggas, måste den läggas i Lande
rigränden. Föreningens argument 
är: 

-Vid Landengränden blir bullret 
minst för de boende. 

-Landerigränden klarar brand
försvarets krav på korta utryck
ningstider. 

-Råbyholm avskärmas från 
bostadsornråJet. 

-Led tung och miljöfarlig trafik 
direkt till Lund Södra! 

-Värna kulturmiljön på Råby
holm, både byggnaderna och 
parken! 

Thomas Schlyter 
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Till Sportredaktionen 

Snart skall en av Lunds mera pres
tigeladdade tävlingar avgöras på 
Kungsmarkens golfbana. Det är 
Lunds Energi som har sitt årliga 
mästerskap. Jag utgår i från att 
inga ideologiska blockeringar 
hindrar VeckoBladet från att be
vaka denna tävling bättre än vad 
man gjort under tidigare år. Då har 
den helt förbigåtts. 

Roland Andersson och Thomas 
Schlyter, som bådastår VeckoBla
det nära, har i olika fullmäktige
sammanhang anfört vissa kritiska 
vänstersynpunktermot golfen som 
företeelse. De brukar hävda att 
golfare tränger ut vanliga män
niskor från att avnjuta Kungs
markens fauna och flora och att 
själva banan delvis strider mot 
naturvårdsintressena. Men mellan 
raderna kan man, utan att vara 
alltför skärpt, läsa ut att golfsporten 
inte ligger helt i linje med tradi
tionella vänsterintressen. 

Det är dags för vänstern med en 
omprövning också i denna fråga. 
Jag hävdar att golfen, i jämförelse 
med de flesta andra sporter, är den 
mest jämlika. Golfens handieap
system syftar nämligen till att alla 
skall ges samma förutsättningar. 
Karl Marx skulle inte ha kunnat 
skriva golfens regler bättre. 

Skulle VeckoBladets sport
redaktion vara överlastad föreslås 
att kolonitäppansredaktör kopplas 
in. Han är i likhet med golfare i 
Lund van vid att påta i jorden och 
hans kolonilott ligger utmed 
järnvägen. Kungsmarkens bana 
gränsar till Hardebergaspåret. Med 
ett snedslag på nionde hålet finns 
chansenfrisken att då träffa Lars 
Åström (s), som ändå brukar vara 
VeckoBladets måltavla. 

VeckoBladet skulle dessutom 
som en aktiv PR -insats kunna skän
ka en pokal till pris bordet. Nu be
gränsas detta tiii ett hederspris för 
fair play, skänkt av ordföranden i 
Lunds Energi AB, Joakim Bog
danoff (c). Detta pris har under
tecknat bittiils erövrat. Men kon
kurrensen har inte varit över -häng
ande. 

Somfavoritiåretstävlingräknar 
sig energibolagets vd Lennart 
Lindeberg. Hans längd i komb
ination med den utmejslade 
svingtekniken gör att han lätt kan 
förväxlas med det nya vind-

kraftverket i Hardeberga. En 
avgörande skillnad är dock att 
Lindeberg inte är inkopplad på 
nätet. 

Sammantaget: VeckoBladets 
breddade prenumerantstockkräver 
bättre bevakning av en sport med 
ett regelsystem som borde till
fredsställa även en fundamenta
listisk vänster. 

Gösta John Bredberg (fp) 
(mångårig, prenumerant) 

Funderingar kring 
neutralitetspolitik 
GS ifrågasätter i VB nr 17 påstå
endet att Sveriges neutralitets
politik lyckats hålla oss utanför 
krig. GS menar att anledningen till 
att vi ej drogs in i andra världskriget 
finns att söka i vårt geografiskt
strategiska läge. 

Gunnar har både rätt och 
fel 
Gunnar harenligtmin mening både 
rätt och fel. Den viktigaste orsaken 
till att Sverige undkom tysk ock
upation låg i att vårt territorium ej 
behövde kontroileras av Tyskland 
för att dessa skuile nå sin militär
strategiska mål . V i låg geografiskt 
bakom fronten mot såväl Nord
atlanten som mot Sovjetunionen. 
Den svenska medgörligheten som 
innebarfortsattexport tiii Tyskland 
av strategiska varor samt genom
transport av tysk trupp minskade 
också behovet av direkt tyskt 
maktövertagande. 

Politik är tiii sist alltid real
politik. Det mest lönsamma eiier 
minst kostsamma alternativet 
väljs. Tyskland uppnådde sina be
gränsade mål vad gäller Sverige 
utan att ge sig in i en resurskrä
vande ockupation av vårt relativt 
stora territorium. Det neutrala 
Belgien angreps däremot då den 
militära vinsten av att gå igenom 
landet och norrifrån angripa 
Frankrike kraftigt översteg den 
militära och politiska kostnaden. 

Neutralitetspolitiken bidrog 
till freden 
Detta innebär dock inte att den 
svenska neutralitetspolitiken inte 
bidrog tiii att Sverige kunde hållas 
utanför de två världskrigen. I det 
fall vi ej varit neutrala utan ingått 
i endera blocket hade vi härjats av 
kriget. I Sverige fanns det dess
utom, inte så få , personer som 
ville se ett svenskt militärt enga
gemang österut såväl inför det 
första kriget som det andra kriget. 
Traditionen att Sverige var och 
skuiie förbli neutralt under-lättade 
för dem som motsatte sig militära 
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Möte med sympare om kommunalpoliti 

På tisdag, den 31 maj kl 19.30 är det ett diskussionsmöte 
med vänsterpartiets styrelse och kompolgrupp som är 
öppet för medlemmar och sympatisörer. 

Det handlar bl a om trafikfrågor, och om vilka krav vi 
ska ställa i valet på olika områden av det lokala handlings
programmet. 

Kom och var med och påverka vänsterpolitiken i Lund! 
Vänsterpartiets lokal, Bredgatan 28. 

äventyrligheter österut och senare 
motsatte sig omfattande offensiva 
rustningar mot öster. 

Nittiotalets säkerhetspolitik 
Kabinettssekreterare L-Å Nilsson 
höii i vintras ett anförande inför 
utrikespolitiska föreningen. 
Nilsson konstaterade att Sovjet
unionens upplösning innebar en 
markant förbättring av Sveriges 
militärstrategiska läge. Den svens
ka säkerhetspolitiken har också 
formulerats om och gjorts mindre 
kategorisk. Sverige har samtidigt 
sökt medlemskap i EU. Ett med
lemskap som också har en säker
hetspolitisk innebörd. "Som med
lemienklubbförväntasmanockså 
ta del av dess förpliktel~er." 

Ryssland är, enligtL-A Nilsson, 
trots detta Sveriges största utrikes
politiska problem. Förlusten av 
baser i Baltikum har medfört en 
ytterligare militär uppbyggnad 
kring Murman sk. Skärningen mel
lan öst och väst har flyttats från 
Centraleuropa upp till Nord
kalotten. Ryssland är och kommer 
länge att vara politiskt instabilt. 

Varför då överge en bittiils 
framgångsrik politik för att gå in i 
en union med gemensam utrikes
och säkerhetspolitik? En union 
som därmed också flyttar fram 
sina positionernorror över Sverige 
och Finland tiii "vårt historiska 
problem" Ryssland. Norden upp
hördärmed delvis att vara skydds
område för viktiga civila och 
militära centra i Ryssland. Natur
ligtvis kommer Europas starkaste 
militärmakt Ryssland att försöka 
motverka effekterna. Hur kan detta 
bidra tiii fred och avspänning? 

Ofta hör man att det kaiia kriget 
nu är slut och att det därför inte 
längre finns två block att hålla sig 
neutral till. Inbördeskriget i 
Bosnien visar att det fortfarande 
en spänning mellan väst och öst. 
På samma sätt som det finns en 
motsättning mellan nord och syd. 
Neutralitetspolitiken är dessvärre 
fortfarande befogad. Men visst 
neutralitetspolitiken är dessvärre 
obekväm fördem som önskardelta 
i den nya unionen fullt ut. 

Lars-Anders Jönsson 

Alternativ till EU ..• 
(forts fr s. l) 

-Vi tycker att det är viktigt att 
utveckla det nordiska samarbetet. 
I Norden kan medborgarna sedan 
länge resa, studera och arbeta fritt 
och dessutom bosätta sig och 
omedelbart få rätt till sociala 
förmåner och lokala politiska 
rättigheter. På denna grund kan vi 
bygga vidare och utvidga och 
fördjupa samarbetet mellan de 
nordiska folken och länderna. 
-Vi vill också bedriva handel 
och samarbete med EU, något som 
vi redan nu gör. Sverige har ett 
gott förhållande till EU. Sedan 
länge har vi frihandel med EU 
som gör att den svenska export
industrin har obegränsad tillgång 
till ED-marknaden. Dessutom 
finns det många andra samarbets
avtal mellan Sverige och EU. 
Några exempel är avtal om miljö
och forskningssamarbete och 
studentutbyte. 

Mera följer från Nej till EU. 
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