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Lundavind: 
Biltrafiken 
överröstar 
vindbruset 
Den kooperativa vindkraftsföre
ningen Lundavind planerar att 
bygga ett vindkraftverk bredvid 
Anna och Bella som redan snurrar 
väster om Värpinge. Sedan VB 
senast rapporterade om läget har 
ett par saker hänt som bör kunna 
för a Cilla i hamn . (Namnet 
diskuteras, men Cilla är väl det 
troligaste om namngivningen ska 
bli konsekvent.) 

Arrendatom till Pilsäker, som 
vill trilskas med föreningen, har 
begärt att få köpa tillbaka marken 
som han en gång sålde tiil kom
munen. Men det har fastighets
nämnden sagt nej till. Kommunen 
har därigenom större möjlighet att 
besluta över vindkraftverkets 
placering. 

I höstas bordlade miljönämnden 
föreningens ansökan med hänvis
ning till risk för buller och skugg
effekter på den gamla arbetar
bostaden till Pilsäker som ligger i 
närheten. Underlaget för risk
bedömningen var teoretiska beräk
ningar som utgick från generella 
uppgifter om ljudemission från 
både befintliga och planerat 
aggregat. 

Nu har föreningen låtit göra 
empiriskamätningar i verkligheten 
av Anna och Bella, men det visade 
sig inte vara så lätt. De preliminära 
resultaten visar att ljudnivån från 
de bägge verken är betydligt 
mindre än bakgrundsnivån. I 
klartext: Det går inte att höra 
vindkraftverken för alla bilarna! 
Ett tredje verk skulle inte göra 
någon större skillnad. 

Seminariet följetong i 
SkD, inte ett ord i SDS 
Medan Skånska Dagbladet sedan 
i torsdags den 12 har slagit upp 
fem stora artiklar med bilder på 
Seminariebyggnaden har Syd
svenskan hållit tyst om saken. Vad 
är det då som våra bägge press
grannar finner så olika intresse i? 

Jo det handlar om att klockan på 
seminariebyggnaden inte längre 
står på fem i to! v, som VB berättade 
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En vindmölla som ville höras. Ett ackord av lergökar på seglen sjöng 
över nejden när mjölet maldes. Peniche i Portugal, 1976. Teckn. Ann 

Däremot kan det vid solsken bli 
skuggeffekter av rotorbladen från 
mitten av april till mitten av juni 
samt i juli och augusti under en 
tidslängd av någon minut i början 
och slutet av perioden till en timme 
i mitten. 

I en skrivelse till miljönämnden 
begär föreningen nu förny ad 
prövning av ärendet och lovar att 
stänga av vindkraftverket under 
dessa tider vid klart solsken, så 
länge som den gamla arbetar
bostaden används som bostad. 

Föreningen framhåller också i 
skrivelsen till miljönämnden de 

om i sista numret i fjol. Någon 
"ansvarig" tyckte antagligen att 
det var opassande, och ställde 
tillbaka klockan till tio över nio 
(den står alltså stilla). 

Detta tycks nu ha fört med sig 
att hoppet för Seminariet inte 
längre är så hotande! Symboliska 
handlingar kan tydligen inverka 
på verkligheten. .. 

Riksantikvarieämbetet (RAA) 
har fått på remiss en tredje fram
ställning från länsstyrelsen i 
Malmhös län om byggnads
minnesförklaring av Seminariet. 
Nu när kommunen dragit tillbaka 
bevarandeplanen och regeringen 
upphävt den, saknas det skydd i 

positiva miljöeffekterna av det 
planerade vindkraftverket. Om 
man jämför med ett koleldat 
kraftverk, innebär det att man 
eliminerar utsläpp av 4,5 ton 
svaveldkioxid, 2,7 ton kväve
dioxid, 700 ton koloxid och 35 ton 
slagg och aska per år. 

Föreningen hoppas nu att miljö
nämnden är positiv vid den förny
ade prövningen och ska tillåta att 
det byggs. An finns det chans att 
köpa andelar, och om intresset är 
stort, kan föreningen kanske bygga 
mer än en mölla! 

Ann 

detaljplan som RAÄ förra gången 
ansåg att byggnaden borde ha. 
Ämbetet kan därför nu ha anled
ning att säga ja till en byggnads
minnesförklaring. Handläggare 
från ämbetet är på väg att besöka 
Lund under våren, så beslutet lär 
tyvärr dröja. 

Det retar i sin tur landstingets 
folk. Landstingsrådet Bengt Hol
gersson, som inte vill vara med 
om att rivningen fördröjs. Ty man 
vill omedelbart riva Seminariet, 
trots att planerna för ett Barn- och 
K vinnaCentrum är långt ifrån 
klara. 

(forts. s 3) 

Kretsloppsrenovering 
I september föreslog vänsterpartiet 
att kommunstyrelsen skulle utlysa 
en tävling om miljöanpassad om
byggnad av befintliga bostads
områden. Byggföretag skulle tävla 
om vem som bäst kunde bygga om 
ett valfritt bostadsområde med 
inriktning på kretslopp, resurs
hushållning och sunda material. 

Förslaget remitterades till bygg
nadsnämnden, och på onsdag kom
mer det äntligen upp på dess bord. 
stadsarkitektkontoret är positivt 
till förslaget , men menar att det 
borde vara byggherrar som står 
bakom en tävling och även anslår 
en summa prispengar till förfo
gande för en tävling enligt (v):s 
förslag. Man menar också att det 
inte är en uppgift för kommunen, 
utan snarare för LKF, HSB m fl att 
genomföra en entreprenadtävlig 
på temat" ekologisk ombyggnad". 

Vad stadsarkitektkontoret inte 
tar upp, är att det kommer att finnas 
möjligheter till statligt stöd i pro
jekten. I årets budgetproposition 
föreslås en fond på l 00 miljoner 
kronor för att stimulera projekt 
som syftar till en hållbar utveck
ling. Enbart kommuner får söka ur 
fonden, och Lunds kommun bör 
därför med stöd av vänsterpartiets 
förslag lätt kunna få medel för att 
kretsloppsanpassa sina hus- såväl 
de som står under fastighets
nämndens fögderi som LKF:s hus. 

Kretsloppsanpassad ombygg
nad av kommunala hus kan på 
detta sätt samtidigt skapa menings
fulla byggjobb. Byggnads lunda
sektion stårdärför bakom förslaget 
till tävling. Några av byggföre
tagen i lundatrakten har arbeten i 
Tyskland, där man skaffat sig erfa
renheter av kretsloppsteknik som 
kan tillämpas i Lund. 

Som exempel på vad som kan 
rymmas under rubriken "krets
loppsrenovering" kan man byta ut 
osunda material, mankan installera 
solfångare för tappvarmvatten, 
man kan installera nya avlopps
system, där gråvatten från disk 
och badkar tas omhand lokalt och 
inte belastar avloppsnätet Bull
rande och ineffektiva ventila
tionsanläggningar kan åtgärdas 
och sophus med plats för kälisar
terat hushållsavfall är en själv
klarhet i varje bostadsområde. 

LKF har inte några direkta 
planer på större ombyggnader i 
sitt bestånd, men med den före
slagna fonden bör intresset vakna 
för projekt som både ger sundare 
bostadsmiljöer och meningsfulla 
byggjobb l 
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VÄNSTE R PARTI ET LUND ANSER. 

Rättvisa statsbidrag 
till kommunerna! 
Som framgår av rapport på annan 
plats står vänsterpartiet över
raskande enigt bakom riksdags
gruppens linje av samarbete med 
regeringen , trots dess många 
svårsmälta inslag. På den punkten 
kannogRolfL. Nilson(se VB nr l) 
och andra debattörer lugnas . Den 
allmänna enigheten framgick klart 
på den sammandragning av parti
folk från hela landet som riks
dagsgruppen gjorde i förra veckan . 

Det skymtar dock en fråga som 
mer än någon annan hotar att klyva 
vänsterpartiet och därmed också 
att göra slut på stödet åt regeringen. 
Det gäller inte barnbidragen, inte 
20-årsgränsen förA-kassestöd eller 
u-hjälpen. Det gäller statsbidragen 
till kommunerna. Den frågan 
kommer upp i riksdagen senare i 
vår, men det morrades hotfullt på 
Y,änsterpartiets sammandragning. 
An skarpare är tonen i ett uttalande 
som Norrbottensdistriktet har 
antagit. 

Vi vet ännu inte hur regeringens 
förslag kommer att se ut, men det 
lär gå ut på att statsbidragens nivå 
ska låsas, medan en omfördelning 
ska ge mer åt storstäderna på 
glesbygdens och inte minst Norr
landskommunernas bekostnad, 
bl.a. genom att "klimatfaktorn" 
starkt reduceras. 

Det var en utredning ledd av en 
norrländsk kommunalpolitiker som 
kom fram till den modellen. Från 
Lunds och Skånes perspektiv får vi 
hoppas att regeringen, och vänster
partiet, i huvudsak följer utred
ningens förslag. De pengarna 
behöver den rödgröna regeringen 
här i staden. 

Att den kommunala standarden 
är allmänt högre i Norrland än i 
Skåne omvittnas av alla som har 
studerat förhållandena på ort och 
ställe. Kommunerna där har mer 
pengar att röra sej med. Det beror 
dels på att de gynnas av stats
bidragen, dels att de i genomsnitt 
tar ut högre skatter. 

Det senare är i sin tur följden av 
ett medvetet politiskt val från de 
vänstermajoriteter som oftast har 
styrt dessa kommunerunder många 
år. Mot det finns inget att invända, 
tvärtom. Men skillnaderna i 
statsbidrag är också en viktig faktor. 

Vänsterpartiet har föreslagit en 
annan lösning, nämligen en kom
munakut med fem miljarder för i 
första hand insatser mot kris
drabbade storstäder som Göteborg 
och Malmö. Det är naturligtvis 
sympatiskt, men det lär vi inte få 
gehör för. Hur gör vi då? 

Med tanke på den övervikt som 
Norrlands- och glesbygdsiressena 
länge har haft i vänsterpartiet, och 
inte minst i riksdagsgruppen (och 
som bl. a. satt käppar i hjulet för en 
miljövänlig trafikpolitik), finns det 
anledning att frukta att regeringen 

Regeringens stöttepelare 
Läste ni Rolf Nilssons kraftfulla 
artikel om vänsterpartiet och 
uppgörelserna med regeringen i 
förra numret av VB? Jag tror det 
var första gången på flera år som 
jag helhjärtat kunde instämma med 
honom. 

Vi kan leverera 
Precis så är det nämligen: vi kan 
inte använda våra riksdagsmandat 
bättre än till att backa upp den 
socialdemokratiska ekonomiska 
politiken. Det är en politik som är 
långt ifrån klanderfri, det är inte 
det, men den ger en hygglig 
öppning för att ta bryta det läge 
landet hamnat i. Jag är fortfarande 
keynesian och skulle vilja expan
dera Sverige och världen ur krisen, 
men nu är det ju tydligen så att vi är 
beroende av vad ett antal långivare 
i Ziirich, London tycker. De styrs 
ofta av halvtaskiga artiklar från 
sina stockholmskorrespondenter 
och diverse nedärvda fördomar 
jag har alltid tyckt att ekonomi 
närmast borde inrangeras bland 
beteendevetenskaperna. Men inget 
ger mer intryck på dessa bankirer 
än en regering som verkar mena 
allvar och som kan få stabila 
majoriteter för sin politik. Det är 
precis vad vänsterpartiet kan 
leverera. 

Det lönar sig också 
Men praktiskt nog finns det fler 
argument för att vänsterpartiet skall 
ställa upp . T.ex . har höstens 
uppgörelser resulterat i att vi ligger 
vi bra till i opinionsundersök
ningarna. Folk tycks gilla den här 
linjen. Javisst, efter alla dessa år av 
tal om arbetarrörelsens gemenskap 
uppskattas det om man försöker 
praktisera den också. Jag talade 
med en gammal socialdemokrat i 
julas. Han bedyrade att han tänkte 
skicka in partiboken och sitt 
numrerade ex. av Branting
medaljen om regeringen skulle 
välja att göra upp med moderatema 
i stället för oss. Faktum är att jag 
heller inte stött på någon vänster
partist som på allvar velat bryta 
regeringsstödet Det är anmärk
ningsvärt: vi är ju ett principfast 
och koleriskt släkte annars som 
gärna tar vad chanser som bjuds 
för att ställa till ohägn. 

skadeglädjen 
För mig som gammal ihärdig 

plakat- och konfrontationspolitiker 
tillkommer som slutligt och 
avgörande argument attinget tycks 
reta borgarna så mycket som 
uppgörelser mellan socialdemo
kratin och vänsterpartiet. Det har 
varit en fröjd att läsa de borgerliga 

ledarskribenterna under hösten, de 
har praktiskt taget tuggat fradga av 
ilska över uppgörelserna. Jag vill 
se Mats Svegfors , Nils-Eric Sand
berg och Per T Ohlsson skriva 
ledare om hotet från Kommun
ismen, se dem vitna i ansiktet 
framför ordbehandlarna och höra 
att de ligga vakna om nättema och 
funderar på att byta yrke. 

Så vänsterpartiets riksdags
grupp: Keep up the good work! 

Lucifer 

V om budgetpolitiken 
l . De offentliga finanserna skall 
saneras. 
2. Det kräver stabilisering av 
statsskulden I 998. 
3. Syftet är att slå vakt om den 
generella välfärden på sikt. 
4. Viktigast: Att bekämpa arbets
lösheten. 
5.Alla besparingar på det sociala 
området skall presenteras snarast 
och i ett sammanhang. 
6. Vård, skola , omsorg och bistånd 
skall undantas. 
7 .Förslagen skall gå att försvara ur 
klass-, köns- och miljöperspektiv. 
8. V:s plan för sanering av statens 
finanser är utgångspunkten. 

Vänsterpartiets partistyrelse 
11.12 1994. 

Goda opinionssiffror läker alla sår 
ViceordförandeJohan Lönnroth (v) 
har av naturen ett vemodigt 
ansiktsuttryck. Nu, när han skulle 
rapportera om statens finanser och 
motivera vänsterpartiets allmänna 
stöd till regeringens ekonomiska 
politik, såg han extra vemodig ut. 
"Den enda uppmuntrande siffran 
är 9,2 procent för vänsterpartiet i 
den senaste opinionsmätningen", 
sa han. 

Men det räckte långt. De från 
hela riket sammankallade v
ombuden svalde i princip de kärva 
budskapen. 

Klart godkänt 
GudrunSchymans och de andra 
föredragandes kroppshållning blev 
efter hand mer avspänd. De hade 

inte får något stöd från vänster. 
Men även stödet från höger är 
osäkert - glesbygdsintressena är 
välorganiserade överallt och inte 
minst i regeringspartiet. Resultatet 
blir att förslaget faller, att de 
faktiska orättvisorna består och att 
kommunkassan i Lund i får någon 
förstärkning. 

Det är alldeles rimligt att 
Norrlands- och glesbygdsintres
sena organiserar sej och gör sina 
röster hörda. Men det är lika rimligt 
att vi som råkar bo i en sydlig 
storstadsregion slår vakt om våra 
krav. Som faktiskt är större och 
mer befogade. D 

uppenbarligen undrat hur konfron
tationen med partifolket skulle 
avlöpa. Nu fick de klart godkänt 
för sitt agerande och klarsignal att 
gå vidare på samma väg. 

Själv var jag nyfiken på före
dragningen från UllaHoffman. Hon 
har ju i partistyrelsen räknats till 
den "principfasta" oppositionen. 
Nu sitter hon i socialutskottet -
socialsektorn står ju för de största 
nedskärningarna i budgeten. Hon 
bekände att hon snabbt hade fångats 
av ansvarspolitikens logik. En 
allmän nedskärning av barn
bidraget vill hon (och partiet) inte 
acceptera, men hon kunde tänka 
sej att helt ta bort flerbarnstillägget, 
förutsatt att de barnrika familjerna 
delkompenseras med en extra 
kolumn i bostadsbidraget. Hon ville 
också försvara eliminerande av 
möjligheterna att få ut dubbla 
bidrag. 

Hans Andersson, med sitt myn
diga uppträdande och sin impo
nerande fackliga bakgrund, hyste 
på motsvarande sätt förståelse för 
A-kassans tjugoårsgräns. Ett 
feriejobb och en Ams-kurs har i 
vissa fall kvalificerat för bidrag, sa 
han och tyckteinte attdet varriktigt 
rätt. I den frågan har som bekant 
U ng V än s ter en ganska annorlunda 
uppfattning. Han slöt också upp 
bakom de olika åtgärderna för att 
undvika flaskhalsar i produktionen 
nu när konjunkturen vänder. 

Högeruppgörelse för 
balansens skull? 
Hans Andersson ingår i den grupp 
som "samtalar" med de social
demokraterna- de senare vill inte 
använda ordet förhandling . Det är 
uppenbart att den gruppen har 
överraskat motparten genom sin 
smidighet och resultatinriktning. 
Resultatet har som bekant blivit 
fem uppgörelser hittills. Gudrun 
Schymans taktik att i förväg, genom 
massmedierna, staka ut vänster
partiets förhandingsutrymme har 
tydligen också varit lyckad. 

- Fast nu blir det kanske inte fler 
uppgörelser på ett tag, förmodade 
Johan Lönnroth. Inte på grund av 
bristande förhandlingsvilja från 
vänsterpartiet utan för att rege
ringen för balansens skull måste 
göra upp åt höger någon gång. De 
borgerliga ledarskribenterna på
minner ju nästan dagligen Ingvar 
Carlsson om hans uttalade strävan 
till "blocköverskridande" uppgö
relser. Och Göran Persson hade 
under något av "samtalen" suc
kande konstaterat att de social
demokratiska opinionsförlusterna 
till följd av de kärva åtgärderna 
hamnade hos vänsterpartiet trots 
att det ställde upp på samma politik. 
A v självbevarelsedrift måste s 
lösgöra sej från v. 

forts sid 3 
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Lunds expansion 
styrelsens ledare i förra numret är 
arrogant och provocerande motden 
uppfattning om Lunds storlek och 
utbyggnadstakt som vänsterpartiet 
hittills stått för. 

Författaren kanske är tillfreds 
med detta "påhopp", men är partiets 
medlemmar och väljare nöjda med 
den aviserade helomvändningen
att Lund gärna ska få växa ohäm
mat? 

Vänsterpartiet har länge företrätt 
en linje, som betecknat Lund som 
en lagom stor stad, som nått sin 
optimala storlek och inte bör växa 
längre. Trycket på Lund är emel
lertid stort från företag som vill 
etablera sig här, och från människor 
sombladärförsökersighit. Hittills 
har vänsterpartiet försökt inta en 
njugg inställning till nya företag, 
medan etablerade verksamheter ska 
få utvecklas. 

Vi vet samtidigt att vi inte kan 
styra varken företag eller bo
stadssökande från Lund; därtill är 
staden alltför attraktiv. Därför är vi 
beredda att planera för fler arbet
platser och bostäder än vad vi 
tidigare varit, men därifrån till att 
livligt bejaka tillväxt och storstad 
är steget väl långt. 

Frågan är inte lätt, och vi har väl 
redan konstaterat att den u p p
fattning som vänsterpartiet tidigare 
kämpade för, fortfarande förfäktas 
av miljöpartiet som säger nej till 
både Brunnshög, LM och ny 
bostadsbebyggelse runt Lund. 

Frågan har aldrig varit lätt, 
eftersom det hela tiden funnits ett 

Goda siffror •• 
forts från sid 2 

Vart tog byggjobben vägen? 
Hördes det dock ingen opposition? 
Jodå. En röst från Norrland talade 
om hur mycket den offentliga 
sektorns jobb betyder för gles
bygdskommunerna och manade till 
strid om de statliga kommun
bidragen (se VB-ledaren). Jan 
Strömdahl från Stockholm undrade 
vad det hade blivit av byggjobben 
som partiet skulle kämpa för. Alla 
tyckte inte som Hans Andersson 
när det gällde ungdomarnas A
kassa, och i Kalmar län ville man 
inte acceptera någon fördröjning 
med upprustningen av järnvägen 
mot Stockholm (de kan enligt 
Banverket vara lugna, det blir i 
stället Västkustbanan som drab
bas). Men allmänt köpte man J o han 
Lönnroths och Lars Bäckströms 
(och Göran Perssons) analys: den 
som sätter sej i skuld är inte fri, det 
är ett första rangens intresse att 
sanera statens finanser. 

Ä ven vi från Skåne slöt upp 
bakom den ansvarskännande linjen 
och vittnade om hur den goda 
stämningen i Stockholm hade 

dilemma mellan kravet att bygga 
bostäder för att minska bostadskön 
och svårigheten att finna mark för 
detta. 

Men ska vänsterpartiet, för att vi 
nu samverkar med socialdemo
kraternaoch Sverige harblivit med 
i EU, plötsligt byta fot och anpassa 
sig till den "ofrånkomliga" ut
vecklingens krav? 

Det är med lite av samma 
stillatigande förvåning - och 
kanske förtjusning? - som vi åser 
vänsterpartiets övergivande av 
många gamla paradkrav för att 
bidra till rikets sparbeting. 

Om Lund och regionen ska växa, 
så ska det i alla fall ske med en så 
långt möjlig kontroll över de 
kvaliteter vi slagits för under de sju 
mandatperioder vänsterpartiet haft 
säte i Lunds parlament. Dit hör 
kravet på en minskning av bil
beroendet, på möjligheter att cykla 
inom och mellan tätorterna, på 
minskning av ohälsosamma ut
släpp, på socialt balanserade 
stadsdelar med lokal förankring, 
på grönska och rekreationsområden 
i och nära staden osv. 

En storstad erbjuder många 
tekniskt rationella lösningar för att 
göra vardagslivet praktiskt och 
innehållsrikt. Men med det ökande 
kravet på en hållbar utveckling är 
inte storstaden den optimala 
lösningen. Låt oss i VB debattera 
hur en sådan lösning ska se ut -
vilka kvaliteter som är specifika 
för Lund, och som vi inte är beredda 
att låta gå förlorade- eller mö j !igen 
gynnas - med ett sådant synsätt 
som förra VB:s ledare ger uttryck 
,. .. l 
10f. 

Thomas Schlyter 

smittat av sej på de s- och v- (och 
m p-) politiker som ute i landet hade 
ingått diverse koalitioner i kom
muner och landsting. Det nickades 
instämmande runtom i salen. 

Gunnar Sandin 

PS Vi frågade Cecilia W aden
bäck, kommunfullmäktig (v) och 
mor till sex barn, alla i bi
dragsåldern, vad hon tyckte om 
vänsterpartiets funderingar på att 
avskaffa flerbarnstillägget Som 
väntat tyckte hon inte om det. Som 
alternativ besparning inom famil
jestödet föres log hon ett avskaf
fande av övergångsperioden från 
den fulla föräldraförsäkringen, 90 
dagar gånger 60 kr. 

-Det kan ändå ingen leva av, 
säger hon, men totalt ger det säkert 
en större besparing. Antalet familjer 
med många barn är inte så stort. 

PPS I den senaste opinions
mätningen har stödet till vänster
partiet sjunkit till7 ,8 procent. Men 
det är heller inte så illa. 

Tåggruppen kämpar på 

Från att ha varit en lokal på
tryckningsgrupp i Lund för egna 
intressen, har den s k Tåggruppen 
blivit närmast en regional kon
sultgrupp för stöd till andra 
opinionsgrupper som inte vill ha 
nyajärnvägsspår på Västkustbanan 
där de bor, oavsett vilken del av 
västskåne det är frågan om. 
Häromdagen framträdde Tåg
gruppens Mats Lind på ett möte i 
Rydebäck söder om Helsingborg. 
HD skriver: "Mats Lind från Lund 
säger att banverket medvetet 
försöker vilseleda regeringen. 
Banverket fuskar med siffror och 
uppgifter!". 

"Hans Ottenfalk, banverkets 
regionchef, försvarade sig dock. 

-Varför skulle vi ha ambitionen 
att vara halvkriminella och fejka 
uppgifter?" fortsätter HD. 

Tåggruppen begärde i september 
att JK skulle granska banverkets 
utredningar, som man betecknar 
som rena falsarier. Ä ven Lunds 
stadsarkitektkontor har konstaterat 
felaktigheter i banverkets material, 
så några objektiva fakta är det 
knappast fråga om. 

Från byggnadsnämndens sida i 
Lund har man varit noga med att 
bemöta Tåggruppens uppgifter 
seriöst och sakligt, och det är 
givetvis ytterst viktigt att pla
neringen av Västkustbanans ut
byggnad sker på grundval av 
material som man kan lita på. 
Därom bör alla vara överens. 

När det sedan gäller hur man 
värderar bullerstörningar från 
dubbelspåret (som med buller
skydd sannolikt är mindre än 
dagens), jämfört med betydelsen 
av en pågatågshållplats för nord
västra Lund, är kommunen och 
Tåggruppen inte överens. Tåg
gruppen söker förringa betydelsen 
av hållplatsen p g a det ringa 
resandet, medan vi som verkligen 
tror på tågen vill öka resandet 
genom att göra omgivningarna till 
hållplatsen mellan stadsdelarna 
Nöbbelöv och Gunnesbo mer 
attraktiva med service och verk
samheter. 

Ty utan invånare som verkligen 
utnyttjar pågatågen är det stor risk 
att hållplatsrena stängs, och då står 
man där med bilen som enda 
alternativ. Det gäller också andra 
orter som Stångby, som kan behöva 
byggas ut med fler bostäder för att 
skapa tillträckligtresandeunderlag. 

T ho 

Pressgrannar (forts fr. s.l) 
Meningarna är delade bland 

läkarna om kvinnokliniken bör 
uppgå i ett nytt BKC. En sådan 
klinik tar mindre utrymme i anspråk 
än vad ett tidigare program angett, 
så antingen den eller en ny barn
klinik fårutan tvekan plats vid sidan 
om Seminariet. 

Men varför skriver nu inte 
sydsvenskan om detta? Är det en 
förlorad kamp? Eller finns det 
anledning att dölja för lundaborna 
attkampen för Seminariet fortsätter 
och kanske kröns med framgång? 

T ho 

Kommunalt varia 

Nu har det snart gått tre 
veckor med rödgrönt styre i 
Lund. Märks det någon 
skillnad? 

Det blev viss uppslutning på de 
temamöten som annonserades i 
förra veckans blad. Miljömötet 
samlade 6 deltagare, barn-och 
ungdomsmötet 3, varav drygt 30% 
som tidigare inte hittat till vänster
partiets måndagsmöten! 

Miljögruppen träffas igen den 
20 februari, barn- och ungdoms
gruppen den 6 mars. Aktuella 
miljöåtgärder respektive en djup
lodning i 13 till 17-åringarnas 
tillvaro, speciellt kvällstid, blir 
ämnena. Kom! 

På torsdag nästa vecka är det 
dags för kommunfullmäktige att 
sammanträda. Tyvärr godkändes 
inte Veckobladet som (betald) 
annonsör inför fullmäktigemötena, 
men trots detta kommer spalten 
veckan före sammanträdena att 
presentera några av de punkter som 
finns på föredragningslistan. 

Nej, inget om Hardeberga
spåret denna gång. Däremot 
kanske sistachansen förde politiker 
att rädda ansiktet som gav efter för 
landstingets påtryckningar och 
medgav rivning av Gamla Semi
nariet. Centern har nämligen 
motionerat och kräver att kom
munen tar tillbaka sitt tidigare 
beslut att tillåta rivning och håller 
fast vid sitt ännu tidigare beslut att 
bevara Seminariet. Man hänvisar 
till den opartiska utredning som 
kommit fram till att det är fullt 
realistiskt att både skapa ett väl 
fungerande nytt Barn- och kvin
namedicinskt Centrum och bevara 
Seminariebyggnaden. Dessutom 
pekar man på verksamheter som 
kan bedrivas i Seminariet. 

Centerns reservation i kom
munstyrelsen avslutas så här: 
"Kommunen kan fortfarande 
hindra att Seminariet rivs. Det 
handlar om att gå ifrån de fagra 
orden om beklagande till handling. 
Vi ansvara inte baraför vad vi gör 
utan ocksåförvad vi underlåteratt 
göra." 

Så sant! 
Två motioner som pekar på 

nödvändigheten att spara energi i 
kommunen, från s resp mp, skall 
också behandlas, liksom en motion, 
från socialdemokraterna, med 
rubriken "Kunskapscentrum -
Science Center med miljöprofil i 
Lund". 

En lyckligen överspelad motion 
från vänsterpartiet behandlas, om 
minskning av biltrafiken i stads
kärnan. Kraven i motionen har 
redan blivit kommunens politik! 

Nästa vecka kommer i spalten 
att redogöras för intressanta 
händelser inom den politiska 
världen i Lund -om någon ringer 
eller skriver och berättar. 13 82 13 
är telefonnumret, Bredgatan 28 
adressen. 

S-B P 



VECKOBLADET. Bredg. 28 222 21 LUND. Prenumeration 180 kr 
per år. lns . på postgiro 1 74 59-9. Ansv. utgivare: Monica 
Bondeson . Sättning och lay-out VB-red. på Tidskriftsverkstan 
Svartbrödersg. 3 , Lund T. 046-11 51 59 onsd. e. kl 19. Fax nr 046-
146582. Manus lämnas, helst på diskett. Manus kan också 
lämnas på Bredg. 28 senast onsd . kl. 17. Eftertryck av text 
tillåtes om källan anges . Bilder är upphovsmannens egendom. 
Red. kan korta i insänt material. Tryck: KF-Sigma ,Lund. 

POSTTIDNING J\ 
HAR DU FLYTTAT? Skicka in hela adressdelen till Veckobladet 

Blom Karin 
Uardavägen D: 85 
224 71 Lund NY ADRESS ...................................... .. .... ... .. ........... .. ....... ......... .. 

F.d. Lundabo l 
Vi vill hjärtligt gratulera Gunnar 
Wetterberg, f.d. både Lundabo och 
vänsterpartis!, till hans nya jobb 
som direktör för Kommunförbun
det. Den nya positionen ger både 
en fin position och en synnerligen 
sympatisk månadslön , för att 
använda ett hundra år gammalt 
modeuttryck. 

De vanliga kommunalanställda 
får dock hålla inne med sina 
lönekrav i år, säger han i en DN
intervju. Först måste exportin
dustrin få sitt, men innan det är 
dags för de kommunalanställda 
måste de bli effektivare. Särskilt 
gäller det skolan, och Wetterberg 
efterlyser särskilt "mer inspire
rande chefspedagoger" för att få 
fart på verksamheten. Kravet ger 
relief åt höstens VB-debatt om 
tillsättningen av en skolledare. 

F.ö. vill den nye direktören ha 
bort riksnormen för socialbidrag. 
Behovspröva från fall till fall, 
uppmanar han. 

Det tror vi skulle göra uppdragen 
som ledamöter i socialnämnderna 
mer kreativa. Vi minns den klient 
i Lund som i våras på insändarplats 
klagade över den låga normen. 
Som transvestit hade hon extra 
stora utgifter för smink, framhöll 
hon. Vilken nämnd skulle inte falla 
för det argumentet? 

F.d. Lundabo 2 
'Think bi g!" uppmanade ledaren i 
förra veckans VB. En person med 
samma tankesätt är uppenbarligen 
Kjell Dahlström, f.d. Lundabo och 
-politiker, numera partisekreterare 
i miljöpartiet. 

Han har (enligt partiorganet 
Alternativet) retat åtskilliga med
lemmar ute i bygderna genom att i 
styrelsendriva igenom en flyttning 
av det centrala partikansliet från 
ett halvcentralt läge på Kungs
holmen till ett praktläge på nedre 
Drottninggatan, fem minuters 
promenad från riksdagen och två 
stenkast från Rosenbad. Hyran är 
förstås därefter, men Dahlström 
försvarar flyttningen dels med 
politikernas arbetsvillkor, dels 
med att partiet blir unikt synligt 
för allmänhet och medier. Synlig
heten ska ordnas med en större 
skylt, men handementeraruppgif
ten att det skulle vara en neonsky l t 
- tydligen alltför utmanande i ett 
patti med starka puritanska inslag. 

När Dahlström installerat sej i 
de kvalificerade lokalernakommer 
har väl att återuppta sin utåtriktade 
verksamhet. Det har vari t så märk
ligt tyst kring hans förslag från 
strax före valet, att slå samman 
miljö- och centerpartiet. 

VB:s aktualitet hotad! 
Om ni får detta nummer av VB först på måndagen eller tisdagen, så beror det på att posten 
privatiserats och numera heter Posten AB. Som bolag vill Posten AB maximera sin profit, 
och därför vill man inte veta av småkunder som Veckobladet. Ty kunder är vi nu allihopa. 

På nyåret har nämligen Posten AB infört en minimigräns på 1000 ex för "Posttidning 
A", som är detförsändelseslag VB i flera år skickats som. Eftersom VB :s prenumerantstock 
inte är så stor, blir det nu för dyrt att skicka på annat sätt än som "Posttidning B". Därav 
det stora svarta B:et här ovan. 

Detta är ett allvarligt dråpslag mot VB:s existens. VB-redaktionen kan tills vidare inte 
göra på annat sätt; även att stoppa VB i kuvert och slicka på frimärken skulle bli väsentligt 
dyrare. Vad vi kan hoppas på är att VB vinner sådan spridning att vi närmar oss de l 000 
ex som krävs. Här krävs din konstruktiva medverkan! 

Men fram till dess, under dettajubileumsår, måste vänsterpartiets styrelse och årsmötet 
den 4 februari noga diskutera vad som bör göras. Förhandlingar med Posten AB tas 
givetsvis upp snarast. Posten AB:s VD skulle kanske ha råd med några hundra 
stödprenumerationer? 

Redaktionen 

V årens K varnbyseminarier 
I förra VB presenterade vi Kvarn
by Folkhögskolas första semina
rium. Här följer fortsättningen på 
vårens program. De flesta arran. 
gemangen är förlagda till Röda 
Huset på Industrigatan 4 i centrala 
Malmö. Ring 040-49 73 l O eller 
040-18 38 43 om du vill anmäla 
dig till någon kurs eller något 
seminarium eller få mer infor
mation. 

Varför feminism? 
En kurs för dig som är nyfiken på 
vad feminism är, och om det 
verkligen behövs feminister i vått 
järnliga samhälle! Vi nosar på 
historia och psykologi. Vi tittar 
också på vår egen tid ur ett 
könsperspektiv. Föreläsningar, 
samt diskussioner där kursdelta
garna har stort inflytande på 
ämnesvalet. Kursledare Beata 
Zielinska, Lisa Berglund och Lisa 
Larsson. 3/2 kl 15-19 och 4/2 kl 
l 0-16 i Röda Huset. Kostnad 200 
kr. 

Varför avvecklas 
välfärden? 
1971 gick SAF medvetet in för att 
beröva vänstern tolkningsföre
trädet på verkligheten. De har lyc
kats över förväntan. Syftet med 
denna kortkurs är att tränga under 
ytan på det nu förhärskande libe
rala tankemönstret för att på nytt 
göra världen begriplig och möjlig 
att förändra. Kursledare Hernik 
Skrak, Åke Eriksson och Jurgen 
Wall. 28/2, 7/3 ,14/3 och 28/3, 
kväll. Röda Huset. Kostnad l 00 
kr. 

V åra drömmar 
När drömmer vi? Varför drömmer 
vi? Vad händer när vi drömmer? 
Vad händer när vi inte drömmer? 
Kan vi påverka våra drömmar? 
Vilka moralkoder styr våra dröm
mar? Kan våra drömmar vägleda 
oss? Detta är några frågor vi vill 
söka svar på. 113, 8/3 och 15/3 
18.30-20. Overnattning lördag
söndag 1-2/4 18-13. Kursledare 
Staffan Bengtsson. Röda Huset. 
Kostnad 200 kr. 

Allt du vill veta om 
datorer 
- men inte vågat fråga mamma 
om. 
Nybörjarkurs som skräddarsys 
efter deltagarnas önskemål. Du kan 
t ex få bekanta dig med ordbe
handlings-, register-, kalkyl- och 
ritpprogram. Vi arbetar med 
Macintosh-datorer. Kursledare 
Olafur F Stephensen. 18/3 kl9-15 . 
Röda Huset. Kostnad l 00 kr. 

Bortom Europa 
I samarbete med Bildhuset Pan o ra 
kommer K varnby folkhögskolaatt 
arrangera åtta filmseminarier på 
temat Bortom Europa. Det exakta 
programmet kommer att finnas 
tillgängligt första veckan i mars. 
Ledare Lennart Grankvist, In!ne 
Malmberg, Telrna Veleda och 
Annelie Hammenskog. 7-9/4. 
Kostnad 40 kr per seminarium eller 
250 kr för hela serien. 

skrivarverkstad och 
cyklande folkhögskola 
återkommer vi till i nästa nummer. 

KOMPOL m_pte Må 23/1 kl 19.30 på 
partilokalen. Amne:Förllereda kommun
fullmäktigemötet den 26/1. 

V ÄNSTERPARTIET. Arsmötet den 4.2 
blir i Medeltidssalen på Folkets hus med 
start kl. 10.30 (preliminärt). Medlems
utskick kommer i nästa vecka . Vi 
påminner om den ideologiska kursen 
tillsammans med Ung Vänster nu på 
lördag-söndag (Röda huset, lndustrig. 
4), se program i förra veckans VB. 
Lämpligt pågatåg från Lund C l ö. 1 0.00, 
sö., buss från Bankgatan 9.1 5. 
RODA KAPELLET. Sö. 23.1 kl. 18.45 
rep. med Birgit på Musikskolan, Tolv
skillingsmusiken.Ev. rep. l. inhopp i pop
branschen. l pausen information om 
programmets utformning den 4.2. 
Reservera tid för intemat i Hammenhög 
den 10-12.3! 

'ViCKöiiAiir, 
l Detta nummer gjordes av Thomas l l Schlyter och Rolf L. Nilson. l 
l 
l 

l 
l 
l l 

Manus sänds per post tiii :Vecko
bladet, Bredg. 28, 222 21 Lund. 

lOnsdag e. 18 till tax 046-14 65 82. 1 
Manus mottas gärna på 3,5' disken l i W ord eller WP för Mae eller PC. l 

•
Telefon till redaktörerna: l 
Kajsa Theander 046-13 28 40. 

•
Thomas Schlyter 046-14 75 05. l 
Vid utebliven tidning ring: 

1Rune Liljekvist 046-11 50 69. .J 
.. ______ _ 
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