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Hopp för miljön i Lund 
Karin Svensson-Smith, 

vänsterpartiets representant 
i miljönämnden, har nomi
nerats till posten som ordfö
rande i kommunens miljö
delegation. VB ställde några 
frågor till Karin om hennes 
planer och förhoppningar 
inför sin nya uppgift. 
Miljödelegationen är ett organ som 
lyder direkt under kommun
styrelsen och består av en repre
sentant för varje parti i kommun
fullmäktige. Delegationens upp
gift är att vararådgivande till kom
munstyrelsen i miljöfrågor. Bl a 
gäller det råd angående ansök
ningar om anslag ur miljö fonden. 
Varje år tillförs denna fond 15 
miljoner kronor attfördela till olika 
typer av miljöprojekt. 

Stort inflytande 
-Hittills har kommunstyrelsen 
bifallit alla de förslag som miljö
delegationen varit positiva till. 
Miljödelegationens rekommen
dationer har alltså ett stort in
flytande på de beslut mm fattas i 
kommunstyrelsen och Ct.et gör att 
uppgiften som ordförande känns 
meningsfull, säger Karin. V år 
uppgift är också att se till att 
miljöaspekter vägs in i de övriga 
nämndemas arbete. Det kan då 
vara en fördel att sortera direkt 

under kommunstyrelsen. Det ger 
styrka och auktoritet åt våra 
synpunkter. 

Östra Torn förebild 
Samordningen av Agenda-21 
arbetet i kommunen är en viktig 
del av miljödelegationens upp
gifter. I stadsdelen Östra Tom har 
redan en livlig verksamhet kring 
Agenda 21 uppstått. En grupp som 
kallar sig "Efter Rio" har startats. 
Gruppen har initierat miljöarbete 
på Ostra Tornskolan och Flygel
skolan, där mellanstadieelever 
börjat ge ut en lokal tidning med 
stort miljöinslag. Mellanstadie
eleverna och Efter-Rio-gruppen 
har i sin tur lyckats påverka de 
lokala butikerna genom diverse 
tävlingar att öka sitt miljövänliga 
sortiment och få kunderna där att 
handla mera miljövänligt. Alla 
dessa aktiviteter har kunnat 
genomföras tack vare att pengar 
ur miljöfonden anslagits för att 
deltidsanställa en journalist som 
håller i trådarna och hjälper till 
med tidningen. Naturligvis bygger 
det mesta på ideella insatser men 
ofta krävs någon sarnordnare som 
kan disponera lite mera tid för att 
dethela skall fungera. Miljöfonden 
har dessutom anslagit pengar till 
en projektanställd arkitekt som 
arbetar med att kretsloppsanpassa 
boendet på Östra Tom. 

-Som ordförande i miljödele
gationen kommer jag att satsa 
mycket på att försöka få igång 
Agenda-21 arbete i fler stadsdelar. 
Intentionerna i Agenda 21 är ju an 
miljöarbetet skall utgå från det 
lokala planet. De nya stadsdels
nämnderna kommer förhopp
ningsvis att inspirera invånarna 

• till~törre p<>litisk aktivitet och vår 

roll blir då att stödja och ge 
eko~omiska bidrag till nya miljö
projekt. Karif:! påpekar ~ckså att 
miljödelegatJonen nyligen h:rr 
anslagit bidrag ur miljöfonden tlll 
en nystartad ungdomsgrupp som 
bildats för att förverkliga Agenda 
21. Q 2000 kallar de sig och har 
redan ett60-tal aktiva medlemmar. 

Råkurr i byggnadsnämnden 
Onsdagskvällens korta samman
träde i bygnadsnärnndenhöll P.å att 
ta en ände med förskräckelse. Anda 
tills ordföranden Christine Jönsson 
på eget bevåg ajourneratmötetoch 
låtit stridstupparnakommaöverens 
utanför lokalen. 

Vilka var då dessa? Ja inte stod 
striden mellan borgerliga och "icke
borgerliga", utan mellan två av de 
parter som för två veckor sedan 
enades om en samverkan under 
nästa mandatperiod- socialdemo
kraten Larry Andow och miljöpar
tisten Patrick Sourander. 

För Larry var överenskommel
sen helt obekant; den kände han 
inte till i detalj. Den skulle ju inte 
heller gälla förrän efter årsskiftet, 
tycktes han mena. 

Vad frågan gällde? Jo Östra 
Ringen och Sydvästra vägen, med 
andra ord vägverkets förslag till 
utbyggnad av väg 108 öster om 
Lund. Som garnmal betongpolitiker 

tyckte Larry, sin vana trogen, att 
Ostra Ringen ska byggas mellan 
Sandbyvägen (sic!) och Dalby
vägen. Patrick yrkade å sin sida 
avslag på gatukontorets och 
stadsarkitektkontorets gemensam
ma skrivelse om att planeringen 
ska fortsätta. 

Medan mötet var ajournerat, 
enades i alla fall s och mp (v var 
inte närvarande) om ett yrkande 
att kontorens skrivelse skulle 
besvaras med hänvisning till 
partiöverenskommelsen. Men 
eftersom borgarna fortfarande är i 
majoritet i nämnden, blev detderas 
bifall till kontorens skrivelse som 
gick igenom och som skickas till 
kommunstyrelsen. Där är emeller
tid sedan förra veckan s, v och mp 
i majoritet, så vad kommunsty
relsen ska svara vägverket ska bli 
spännande att se. 

Sansade bedömare i byggnad
snämnden erinrar sig att det inte är 

första gången i höst som Larry 
Andow är ute i blåsväder. Tvådagar 
före valet gick sagde Larry ut och 
ville bygga stormarknad på Pils
åker, något som inte är social
demokraternas uppfattning. 

Som politiker harnog Larry gjort 
sitt. Att han inte blir kommunalråd, 
utan nu valts till kommunfullmäk
tiges ordförande, är nog, som han 
själv uttrycker det, "för att få mig 
att hålla käft". Det socialdemokra
tiska partiet har faktiskt genomgått 
en rad goda förvandlingar från 
betongparti till en stark kraft i 
miljörörelsen under Larrys karriär 
från v aktmästare i stadshallen 1968 
till kommunens "borgmästare" 
1994. Det ska bli kul att se honom 
med fullmäktigekedjan om halsen 
jämte rektor och biskop i nästa års 
promotionsprocession genom 
Lundagård! 

Ändra attityd hos 
företagarna 
-När det gäller företagen i kom
munen skulle jag vilja få igång en 
miljörörelse bland företagarna likt 
den i Kinna. Det gäller att få 
företagen att inse att miljö
satsningar inte bara innebär kost
naderutananmiljövänligproduk
tionach miljövänliga produkter är 
ett konkurrensmedel på maknarlen 
idag. Kommunen kan no~ åstad
komma en hel del attityd.örändr
ingar här genom att satsa på 
information speciellt riktad till 
ruretagarna. 

En annan angelägen fråga för 
Karin är att se till att den redan 
planerade utbildningen i miljö
frAgor för kommunens alla anställ
da kommer igång. Tanken med 
denna utbildning är an alla kom
munalanställda skall lära sig se 
möjligheterna till miljösatsningar 
just inom sitt yrkesområde. 

Hoppfull ordförande· 
-ArbetetpåAgenda21 harkommit 
igång ganska bra här i Lunds 
kommun och min rorhoppning är 
att stödja och inspirera till ytter
ligare initiativ på detta område. 

. Att så många unga är aktiv a i detta 
arbete inger gott hopp om fram
tiden och gör att uppgiften som 
ordförande i miljödelegationen 
känns viktig och inspirerande. 

Sm 



~CJ~ 
VÄNSTER PARTIET LUNDQ 
Uppgörelser 
.Vänsterpartiet i Lundharingått en 
politisk överenskommelse med 

'socialdemokraternaochmiljöpar
tiet som handlar om både politiken 
och fördelning av förtroendeposter 
i Lund de närmaste fyra åren. Hos 
Miljöpartiet fanns det en mycket 
stor tvekan inför en sådan överens
kommelse. Borde vi också ha 
tvekat? 

Politik handlar om att förändra 
tillvaron för sig själv och an
dra.Vänsterpartiet ställerupp i val 
för att genomföra konkreta föränd
ringar av verkligheten. Vi ställer 
inte upp för att demonstrera hur 
bra politik vi har, utan för att 
genomföra den. Den typ av avtal 
vi slutit är en utomordentlig grund 
för att genomföra förändringar. 

Alternativet hade varit att stå 
utanför en uppgörelse. Detta hade 
kunnat innebära borgerligt styre i 
Lund men i bästa fall en social
demokratisk minoritetsregim. 
Tveklöst hade den politiska in
riktningen varit mycket mindre 
tilltalande för Vänsterpartiets 
väljare än vad den nu blev. Vi 
hade också demonstrerat vår oför
måga att ta ansvar för att genom
föra de förändringar vi säger att vi 
sträv ar till. 

Det har därför varit mycket 
positivt att samtliga möten inom 
vänsterpartiet som diskuterat 
överenskommelsen med s och mp 
varit entydigtochenhälligt positiva 
till en sådan uppgörelse. Det tyder 
på stor politisk mognad hos vårt 
parti. 

Det fanns en tid när vpk-Lunds . 
förslag automatiskt röstades ner i 
de kommunala församlingarna. 
Partiet betraktades som en katt 
bland hermelinerna. Genom det 
avtal vi nu slutit har vi gjort slut på 
alla eventuella rester av politiskt 
utanförskap som kan ha funnits 
kvar. Vänsterpartiet har tilldelats 
poster i förhållande till sin storlek, 
varken mer eller mindre. Detta 
utanatt vi har gjortnågra väsentliga 
avkall på vår politiska profil - vår 
politik har påverkat avtalets inne
håll. En väsentlig anledning till 
detta är att vi är beredda att ta 
ansvar för politiken i dess helhet. 

Stämningen under förhand
lingama tyder också på att vi kan 
se fram emot ett positivt samarbete 
med socialdemokraterna under 
mandatperioden. Att vi och social
demokraterna på detta sätt utbyter 
ideer och erfarenheter har ettvärde 
både för oss och för socialdemo
kraterna. Framförallt har det ett 
värde för Lunds innevånare - de 
som til syvende og sidst politiken 
handlar om. 

Landstinget: 
Nära samarbete med sossarna 

Hur ska makten fördelas i 
landstinget? Den frågan har 
diskuterats sedan valet och 
nu börjaren överenskommel
se mellan socialdemokraterna 
och vänsterpartiet bli klar. 
Diskussionen har inte mynnat 
ut i någon politisk plattform 
som i kommunen utan hand
lat framför allt om hur de 
olika posterna ska fördelas. 

Socialdemokraterna är utan 
konkurrens det största partiet men 
behöver stöd av antingen v eller 
mp för att få majoritet. Social
demokraterna vill helst ha en 
uppgörelse med v. Vänsterpartiet 
har haft att välja mellan att gå 
samman med s och bilda en rege
ringsmajoritet eller att tillsammans 
med mp bilda ett vågmästarblock. 
Vänsterpartiet var självklart intres
serat av attmedverka till en vänster
majoritet och vänsterpolitik under 
hela valperioden och såg miljö
partiets erbjudande som en nödlös
ning om det inte gick att resonera 
med sossarna. 

Plats i direktionen 
Vänsterpartiet begärde en rimlig 
representation i nämnder och 
styrelser. Partiet ville ha åtminstone 
vad man kunnat få om man agerat 
tillsammans med miljöpartiet. 
Förhandlingama har resulterat i att 
vänsterpartiet fått ordinarie repre
sentant i direktionen för Lunds 
sjukvårdsdistrikt och i direktionen 
för Helsingborgs sjukvårdsdistrikt, 
ordinarie plats vid landstings
förbundets kongress, i kommunal
förbundet för kollektivtrafiken, i 
revisionen, i miljönämnden och i 
länsstyrelsen. Suppleantplats i 
personalnämnden, regionalbered
ningen, kulturnämnden, Skåne
styrelsen och landstingsstyrelsen. 
Genom den här överenskommelsen 
har vänsterpartiet fått bred insyn. 
Det är första gången som vänster
partiet har så stor representation i 
landstinget. 

-Miljönämnden är en nybildad, 
självständig nämnd inom lands
tinget. Det ska bli intressant att se 
v an vi kan göra i den, kommenterar 
Rolf Nilson som förhandlat för 
vänsterpartiet. Regionala trafik
frågor har alltid legat vänstern 
varmt om hjärtat. Det är bra att vi 
får representation där. 

Rolf N politisk sekreterare? 
Utöver de olika posterna har man 
diskuterat system för fördelning av 
politiska sekreterare. Det finns en 
relativt ny överenskommelse 
mellan partierna om hur fördel
ningen av politiska sekreterare ska 
gå till . Nämligen att sekreterar
poster fördelas efter valresultat. Nu 
har valresultatet gjort att alla partier 
är intresserade av att ändra överens
kommelsen. Alla är intresserade 
av att få rimliga arbetsförhållanden. 
Folkpartiet och centern vill ha hela 

tjänster men moderatema vill inte 
släppa så mycket. Även vänster
partiet och miljöpartiet vill ha hela 
tjänster. Borgama har drivit att alla 
ska ha hela tjänster och har ett 
förslag på hur det ska se ut. 
Socialdemokraterna har ett alter
nativt förslag som också innebär 
hela tjänster men totalt färre . Hur 
det än blir så fmns det en bred 
enighet om att varje parti ska ha en 
hel tjänst i botten. Vänsterpart~ets 

tjänst är ännu inte utlyst men klart 
är att Rolf Nilson är intresserad. 
Han är ny i landstinget men hår
som riksdagsman sysslat med 
frågor som tangerar landstings
politiken. 

F6rsök med sex timmars 
arbetsdag 
Det konkreta arbetet i partiförhand
lingama mellan s och v har alltså 
handlat om att fördela poster. Men 
detharockså förts allmännaresone
mang om politiken. Man har kon
staterat att det är stora likheter 
mellan s och v om vad maktskiftet 
måste innebära. Socialdemokra
terna och vänsterpartiet är överens 
om alla stora frågor. -Det är 

Nej 
Fofkrörclsen mot EU har valvaka 
på Fellini kl 20.Biljetter ska man 
köpa senast lördag kl13 i boden på 
Stortorget. De kostar 80 kr och då 
får man v älkomstdrink, tv å sorters 
pasta, sallad, bröd och kaffe. Alla 
är välkomna! 

grunden tör att vi sä tydligt licrat 
oss med s, kommenterar Rolf. Vi 
vill ha en långsiktig vänsterpolitik 
hela perioden . 

S och v är överens om att det 
behövs mer pengar till vården. 
Socialdemokraterna har med detta 
i sin budget för nästa år. Dc klarar 
det utan att höja skatten nu och i 
stället under början av perioden 
sätta av mindre pengar till de 
framtida pensionerna. Partierna är 

också överens om att man måste se 
över den fria etableringsrätten som 
är förödande för landstingets 
ekonomi. Man måste ta sig en 
ordentlig titt på husläkarsystemet 
på de ställen där det är genomfört. 
Det finns ett gemensamt intresse 
hos s, v och mp för försöksverk
samhet med sex timmars arbetsdag 
under den här perioden. Man är 
också överens om att man måste 
titta på personalfrågor och organi
sationsfrågor. Det handlar t ex om 
utbildning och fortbildning av 
personal. -Man kan konstatera att 
vi är överens om kärnan i lands
tingets verksamhetdvs sjukvår den, 
säger Rolf. Fast det är klart att vi 
kommer att bli osams om mycket. 

KT 

Ja 
Ja till EU har inte förrnått ordna 
någon valvaka i Lund. De som vill 
delta i ja-valvakan får bege sig till 
Malmö och hoppas vara välkomna 
där! 



Den rödgröna majoriteten och VB 
För andra gången bildar miljö
partiet, socialdemokraterna och 
vänsterpartieten styrande majoritet 
i Lunds kommun. 

Vi kan nog vara överens om att 
det första försöket, 1988-9 I , inte 
var helt lyckat. Två ting kan anföras 
för att styrka det betyget. För det 
första att den miljöfond som 
skapades som en del av överens
kommelsen inte kunde utnyttjas 
fullt ut, helt enkelt därför att det 
saknades tillräckligt goda ideer, 
eller att det främsta syfte som det 
initiativtagande miljöpartiet hade 
med fonden förfuskades genom en 
oskicklig socialdemokratisk led
ning i trafikpolitiken. Fördetandra 
det enkla konsterandet att väljarna 
rös tade tillbaka den borgerliga 
majoriteten i valet 199 I. 

Rödgrön realism 
Nu verkar emellertid förutsätt
ningarna bättre. Mps partisekre
terare, f.d. Lundapolitikern Kjell 
Dahlström, han som före valet ville 
slå samman sitt parti med centern, 
konstaterar fö rnöjt i Alternativet 
att mp nu ingår i rödgröna majori
teter i en rad viktiga kommuner 
och landsting men i mycket få 
rödblåa. Han ser partiet som mer 
realistiskt nu och därmed bättre 
berett för en konstruktiv insats. 

Motsvarande konstaterande kan 
göras fö r vänsterpartiets del. Ä ven 
v ingår ju i dessa partier, oc~ ä~en 
v bedöms nu som mer realistiskt 
och mindre inriktat på demonstra-

tionspolitik. Gudrun Schyman, 
riksdagsgruppen och partistyrelsen 
utgör ju ett högt föredöme. 

Någon socialdemokratisk analys 
av läget i kommunerna har vi inte 
sett. Man måste säga att social
demokraterna bär huvudansvaret 
för att de rödgröna chanserna 
spelades bort i så många kommuner 
1988-91 . Det parti som så länge 
har talat om ett "kommunalt 
samband" förstod inte att i rikspoli
tiken utforma åtgärder som skulle 
ha inneburit ett riktat stöd till de 
nya kommunala majoriteterna. 
Konkret tänker vi på miljöpolitiken 
som var en hjärtesak för både m p
och v-välj arna. 

Generationskifte i SAP 
Men också socialdemokraterna 

tycks vara annorlunda i år, det 
bekräftas från överläggningarna i 
flera ändar av landet. Mest har det 
nog att göra med ett generations
ski fte; de nya socialdemokraterna 
har allmänt "grönare" åsikter och 
har inte kvarden äldre partigenera
tionens misst änksamhet mot 
"miljöflummare" och "kommu
nister". 

Bättre med fyraårig 
mandatperiod 
Kommer därtill att de rödgröna 
majoriteterna denna gång har fyra 
år på sej att åstadkomma något. 
Utsikterna är lovande. Här i Lund 
har VB anledning att ge den nya 
lokala regeringen ett konstruktivt 

Leve C,ox Orange 
Y arför kan aldrig jag få rösta 

JA? Varför lägger alltid maktha
varna beslag påJA:et? Nåja, under 
folkomröstningen om kärnkraften 
hade vi förstås också ett JAsÅ
alternativ ... Och det förstås ... under 
den här folkomröstningen har vi 
ett NEJ och ett JA, MEN ... 

H ur många J A -säg are har ni hört 
som har sagt att EU är störtbra som 
det är? "Klart att vi ska avskaffa 
tullkontrollernarna, importera 
obegränsat med sprit och öl, lämna 
över beslutanderätten i grundlags
frågor till de fina grabbarna i 
Bryssel, etcetera med ~era?" 

JA-anhängarnasäger m te JA, de 
säger JA, MEN ... Och alla är !~a 
benhårt övertygade om att lagstif
tarna tänker ge efter för just deras 
krav på förändringar . 

Jag har slutat vara rädd för en 
ensam, elak diktator, med eller utan 
mustasch. Nu är jag rädd för en hel 
arrrt.i små elaka diktatorer som inte 
ens behöver redovisa hur de har 
röstat. Och som inte har fått sin 
makt vid allmänna val. För inte lär 
det bli di rike som råkar illa ut vid 
ett svenskt medlemskap. 

Och hur många är vi som egent
ligen tror att Tys~ land automati~k~ 
förklarar Frankrike kng om vt 1 

Sverige röstar nej? . 
Ja, det är mycket som är konsttgt 

och allvarligt med EU. 
Själv är jag mest förbarmad för 

det här med Cox Orange. Cox 
Orange är näm !igen för små för att 
räknassom äpplen. Tänkersjälva .. . 

1996 
-Tjena, Nisse, här kommer jag 

med äpplena. 
-Hej, Lasse ... Ja, men de där är 

för små. Det där är inga äpplen. 
-Är du dum? Kärmer du inte igen 

ett äpple när du ser det? Prima Cox 

stöd, tillsammans med en konst
ruktiv kritik. 

Det låter kanske storvulet från 
en liten veckotidning med fyra
hundra läsare. Men andra forum 

· för pressdebatt finns ju inte, 
bortsett från insändarspalterna på 
Malmötidningarnas Lundasidor 
och ryckvisa insatser från organ 
som Lundagård och Lundaliv. 

Här några frågor som förtjänas 
att diskutera närmare främst ur 
vänsterpartiets men också ur de 
andra regeringspartiernas pers
pektiv. 

Regionalt samarbete 
l . Det regionala samarbetet. Det 
har länge sagts att de skånska 
kommunerna, landstingen och 
länen måste samarbeta bättre men 
inte mycket har hänt. Nu utlovas 
nya tag, t.ex . i det lokala samver
kansdokumentet Det är dock inte 
alls klart att partierna tycker lika 
tvärs över kommungränserna. 
Socialdemokraterna i Malmö vill 
ha Bron som deras partikamrater i 
Lund bekämpade. De förra vann 
tyvärr och då är det ett Lunda
intresse, som vänsterpartiet stöder, 
att det byggs en Citytunnel så att 
resan till Köpenhamn går snab
bare och att pågatågen får fler 
hållplatser i centrala Malmö vilket 
minskar bil- och bussåkandet Men 
vänsterpartistema i Malmö är 
beredda att klättra upp i träden för 
att s toppa Citytunneln! Här 
behöver diskuteras, på Rartiemas 
egna sammankomsteroch i 

Orange, det godaste vinteräpple 
som finns. 

-Nja, visst ser jag a~t det är 
äpplen, men de räknas mte som 
äpplen i EU. De är för små. 

-V ad är det då jag har odlat? O-
äpplen? . 

-Jag vet inte. Ta hem dem tgen, 
så ska jag försöka ta reda på vad de 
ska kallas. 

1999 
-Hej, Nisse, här kommer jag med 

äppelmos. Jag gjorde äppelmos av 
mina Cox Orange. Synd och skam 
att koka ner dem, men de får inte 
säljas som äpplen längre. 

-Jaha ... Men du, jag ser här .. . 
Cox Orange finns intemed på listan 
över sorter som man får göra 
äppelmos av. Det är ju i~get äpple. 

-V ad är det här, då? Ar det här 
äppelmos, eller är det inte? 

-Jo, i verkligheten är det förstås 
det. Jag kanske kan få ta några 
burkar med mig hem, förresten? 
Men du förstår, det går inte som 
äppelmos i EU, för Cox Orange är 
ju inget äpple. .. . 

-Det var väl tusan också! SalJ 
skiten som plommonmarrnelad, då! 

-Det kan förstås vara en lösning. 
Plommon har de inte hunnit 

offentliga former. 
2. Kommundelsnämnderna. 

Kommunfullmäktiges beslut om 
lokala nämnder togs på ett sätt 
som inte var bra, och de nya 
organen behöver ha god legitimitet 
och uppslutning för att få en bra 

start. Kommundelsnämnder ska 
vi ha men det är inte försent att 
hämta in fler erfarenheter från 
andra orter och att justera detaljer 
i den aktuella modellen . De 
kritiker som fanns i alla tre 
majoritetspartierna bör komma till 
tals. Och tidpunkten för genom 
föraodet behöver inte vara helig. 

Välartikulerade särintres
sen får inte styra 
3. Hur hanterar man välartiku
lerade särintressen? J ag tänker 
naturligtvis på Tåggruppen och 
dubbelspåret, men också på t.ex. 
socialdemokraternas stadsdels
förening på Väster som fått partiet 
att (temporärt) ändra sej om Västra 
ringen och om bebyggelse i 
Folkparken. Jag säger inte att 
särintressena alltid har fel men att 
ibland måste vara beredd att köra 
över dem, i helhetens intresse. 

Det finns fler lämpliga diskus
sionsämnen att nämna men dem 
återkommer jag gärna till. Klart är 
emellertid att VB har en positiv 
roll att spela, och vi får hoppas att 
vänsterpartiet beaktar detta när 
budgeten görs upp. För tidningar 
kostar. 

Gunnar Sandin 

lagstifta om ärm u ... Det gör vi. 

2005 
-Hej, Lasse, det är Nisse här. Vi 

har fått ett litet problem. 
-Vad är det nu då? 
-Tja, du vet den där plommon-

marmeladen av Cox Orange? De 
har upptäckt att den innehåller för 
lite plommon. Vi får inte sälja den 
längre. Men jag har tagit reda på en 
grej. Om vi blandar i lite kanel, så 
får vi döpa om den till "biodyna• 
mi sk efterrätt på burk". Det är bra, 
för då får vi extra jordbruksbidrag 
- och dessutom kan vi höja priset 
till det dubbla. 

-Bra, Nisse. Gör det. 
Ludvig 

Den lilla har försjunkit 
Små fingrar undersöker 
flingpaketets hörn och kanter 
Glömsk av allt 
Hon andas ljudligt 
Benen knubbigt raka 
Flingpaketet prasslar 
Barnskoma prudentligt knäppta 
Ena strumpan korvig 
Lukt av iver 

Liten knäppning hörs 
när aftonlampan tänds 

Ur "Mormors dagbok" 
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Endast ett par dagar förflöto 
sydsvenskans chefredaktör 
riktige, intedenhär Seco-spolingen 
som tror sig vara Tingsten) tog 
VBs råd ad notam och äntligen 
införde en ordentlig presentation 
både av tidningens nye Berlin
redaktör Jan Mårtensson och hans 
efterträdare som Lundaredaktör 
Dessutom i en jätteblaffa på första
sidan! 

VB behövs om nyheterna ska 
fram - eller hur det var Vimmerby 
Tidning uttryckte saken. 

NICARAGUA
skuldfållan & tänkbara 
utvecklingsvägar 
Onsdagen den 16 noveber kl19 är 
det mötemedAgnetaGunnarsson, 
UBV, och Sergio Saenz, Movi
miento Communal, Matagalpa, 
Nicaragua på studiefrämjandets 
lokaler, Fabriksg 2 i Lund. 

Fri entre, bokbord, kaffe
servering. 
Arr: UBV, Stödkommittt~n för 
Centralamerikas folk, S tudie
främjandet. 

öppet hus 

Miljöpartiet röstade 
bort miljöveckan 
Vid sitt sammanträde den 8/11 
behandlade miljönämnden ett 
förslag till verksamhetsplan för 
nästa år. Det innebär att nämnden 
fördelar timmar mellan olika 
arbetsområden. Exempelvis an
vänds 2700 timmar till kontroll så 
att livsmedelslagen följs, medan 
arbete i enlighet med lagen om 
kemiska produkter får ta 1150 
timmar. Utöverdessaramar speci
ficerar nämnden ganska detaljerat 
vad som ska göras rent konkret. 

Under rubriken miljöskydd, 
tilläggsnivå förekom 1994 miljö
vänliga veckan. Sedan några år 
tillbaka arrangerar Lundabygdens 
Naturvårdsförening tillsammans 
med andra föreningar och miljö
förvaltningen utställningar, före
läsningar och debatter i stadshallen. 
Det sker också en mängd andra 
aktiviteter med det gemensamma 1 
syftet att förebygga miljöproblem 
genom att ändra vanor. Skulle 
miljömedvetenhet vara det som 
präglade Lundabornas inköp, 
transportmöns ter, avfallshantering 
m. m. vore mycket vunnet. 

Inför 1995 hade miljöveckan 
tagits bortfrån verksarnhetsplanen. 
Jag yrkadepå attlikamånga timmar 
skulle användas detta år, dvs.200. 
Lund har stora ambitioner i sitt 
Agenda 21 ( miljöhandlingsplan för 
21 :a århundradet) arbete. Miljö
vänlig_a veckan är ett bra arrange
mang 1 detta perspektiv. Utöver de 
200 betalda timmarna utför ideella 
krafter ett mycket stort arbete, som 
vi går miste om ifall miljöför
valtningen drar sig ur arrange
manget. Tyvärr blev jag dock 
ensam om mitt yrkande och fick 
reservera mig. Vad 'miljöpartiet 
hade för argument uppfattade jag 
inte, men de röstade med förvalt-
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or1en 
och vi 
Nästa vecka gästar Henric Holm
berg och Bell-kvartetten (stråkar) 
Lund med föreställningen Histo
rien och jag. Det hävdar själva att 
de inte kan hitta någon korrekt 
gemebeteckning på föreställningen 
- jag skulle åtminstone kunna 
framlägga 'Tankeväckare" eller 
"Kärleksakt" som förslag. Efter att 
ha sett den på B ackateatem i Göte
borg kanjag inte komma till annat 
resultat än att hela framförandet är 
ett resultat av kombinationen av en 
djup förkärlek för tankeväckande 
+musik. Vemkanmotstå enstråk
kvartett som spelar som gudar tas
sande omkring barfota, liggande 
på golvet eller utbristande i 
"Konvaljens avsked"? 

Till det, nog i sig, kommer den 
tankeväckande dimensionen, som 
förefallervara Holmbergs verk. V ar 
och en som lutar åt vänstermåste ju 
på något sätt ha en historisk dimen
sion till sitt tänkande; vad Holm
berg gör är att försöka illustrera, 
via egna och andras texter, vad 
historia egentligen är och hur vi 
försöker formulera det. Han gör 
det på ett oändligt charmfullt sätt 
mitt i didaktiken. Som lärare i ett 
historiskt universitetsämne var jag 
betagen av att det går att formulera 
så många diffusa angreppspunkter 
på vad tiden/historien är. Och 
elegansen i det hela! Den ständiga 
sammanflätningen av ord, tankar 
och musik flyter utan ansträngning 
in i vartannat, på ett sätt som jag 
åtminstone inte stött på hos någon 
annan. 

När Lundapubliken får chansen 
att se denna fantastiska förestäl
lning, missa den inte! 

Charlotte Wikander 

Med anledning av hyresgäst- ningens förslag! Lördag 19.11 kl. 19.30 på Stads-
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diverse aktiviteter t.ex.: 

-Utställningar av historiskt ma
terial och material från lokala 
hyresgästföreningar runt om i 
kommunen. VB är den enda 
tidningen som är representerad på 
utställningen. 
-Utdelning av jubileumsgåva till 
de som varit medlemmar i hyres
gästföreningen i minst 10 år 
-Utdelning av minnesskrift 
"Hyresgästföreningen i Lund 60 
år" 
Dessutom ordnas prylbod och 
kaffeservering. 

- ~ . .. 

s 
teaterverkstad 
Lördagen den 12 november har 
barn mellan 9 och 12 år chans an få 
en inblick i teaterns värld, då de 
tillsammans med Månteaterns 
skådespelare, scenografer, tekniker 
och producenter bygger upp en 
föreställning. Klockan 12.00 börjar 
man från ingenting och kl16.00 är 
det premiär på den färdiga före
ställningen. Boka plats i förväg. 
Arr: Månteatern och ABF Lund 

1'3. 

Medeltidsafton 
GillestuganDjingis Khan (U ardav) 
lördag 19 november 21.00 
Pilgrun Shoes från Danmark: 
Lene Malskov Hansen, säckpipa, 
flöjt, trumma, balladsång 
Richard Armitage, saxofon, dul
cimer, slagverk 
Jeremy Newton, dragspel, fiol, 
enkelharpa 
M id nattskören: Medeltida klanger 
tillsammans med 
Åke Egevad: spelman och instru
mentbyggare 
Entre: 40 kr. Arr: Midnattskören 

KOMPOL möte Må 14/11 kl 19.15 på 
partilokalen. Förberedelse inför full
mäktiges budgetmöte 
RÖDA KAPELLET. Nej-demonstration 
Trelleborg lördag 12.11 . Avfärd från kom
munala musikskolans gård kl 10.45. 
Samling Stortorget Trelleborg 1<111.30. 
Låtar:3, 8, 12, 25. 166, 193, 227, 281. 
Ja-möte Knut den stores torg 10.45. 
Samma låtar. Sö 13.11 kl.18.45 rep 
(som vanligt, trots valvaka) musikskolan 
18.45. Mest 12-skillingsmusik.Se i övrigt 
utskick. Anmälan till teater senast 
onsdag 16.11. 
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