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Vad händer med högstadiet på Östra Torn? 
I slutet av förra året beslöt delegationen för 
kretsloppsanpassning på Naturvårdsverket att 
stödja "Sunda huset-projektet" i Lund. 
Delegationen har l 00 statliga miljoner att dela 
ut för att stimulera projekt som skall stödja en 
hållbar samhällsutveckling. Samtidigt vill man 
att projekten också skall ge arbetstillfällen, d v 
s en två-flugor-i-en-smäll-strategi. 

Utveckla "Sunda skolan" 
Lundafastigheter som sökte pengarna har all 

anledning att känna sig stolta. Vid mötet den 
20:e november var deras en av de tretton 
ansökningar som tillstyrktes, medan 131 
avslogs. Lundafastigheter sökte anslaget för 
det planerade högstadiebygget på Ostra Torn 
och på Linero. Där tänker de fortsätta att 
utveckla de "Sunda skolan" -ideer som tidigare 
omfattat Gunnesboskolan, d v s ett arbete med 
att "hälsosäkra", "kretsloppsanpassa" och att 
"hushålla med resurser i byggprojekt" som det 
står i projektansökan. Vi som bor i de östra 
stadsdelarna gläd j er oss åt att våra barn kommer 
att få goda skollokaler. 

Miljöanpassningen omfattar många olika 
områden för att uppnå en hälsosam inomhus
miljö och ett resurssnålt byggande och drift. 
Merkostnaderna för miljösatsningen har 

Det sku vrer' saa 
I början på november (VB nr 34) skrev jag om 
det tilltänkta rnaskebygget på Norra Fäladen. 
Jag refererade en del synpunkter som luftades 
på ett offentligt möte som KON Norr höll i 
oktober. Bl. a. att några ömsintanaboar uttryckt 
sympati för tanken på ett muslimskt bönehus
men att det kunde välligga någon annan stans 
än just på norr? Klostergården eller Gaste
lyckans industriområde ingick bland propåerna. 
En bekyttad man från det närbelägna villa
området. uttryckte farhågor fö r sjunkande 
villapriser. (Har du hört det föru t?) 

Nu är masken åter aktuell efter ett beslut i 
kommunstyrelsen att godkänna en lokalisering 
till norr. Socialdemokraterna röstade emot, 
miljöpartiet la ner sig, liksom en norrmoderat, 
övriga borgliga representanter tillsammans med 
vänsterpartisten kunde inte se några allvarliga 
hinder fö r en rnaske på norr och röstade för. 

Den gamla vanskliga frågan 
Nu kanske du undrar vad som ligger bakom 
motsättningarna i kommunstyrelsen? En 

beräknats till Il miljoner och delegationen för 
kretsloppsanpassning har nu bidragit med 2,9. 

Projekteringen stoppad 
Som för många byggprojekt har kostnads
kalkylen inte hållit. Nya beräkningar visar att 
det blir betydligt mycket dyrarare än den 
glädjekalkyl som först presenterats. Till- och 
ombygget på Ostra Tornskolan kommer att 
kosta mellan 60-70 miljoner istället för de 40 
milj som tidigare sagts . Detta har orsakat oro på 

många håll. På fullmäktiges budgetsamman
träde yrkade centern, moderaterna och KDS att 
hela anslaget (på 21 milj) fö r 1996 skulle lyftas 
bort ur budgeten, ett yrkande som dock inte 
gick igenom. Moderaterna stödjer inte tanken 
på en samlad 1-9 skola och vill diskutera andra 
lösningar. Fastighetsnämnden har nu " till
fälligt" (sedan två månader )stoppat projek
teringen. 

Situationen är oroväckande. I dag är 
högstadiet på Tunaskalan sprängfyllt. Ut
byggnaden av bostäder på Ostra Torn fortsätter. 
Skolbygget mås te få komma igång. Låt denna 
framtidssatsning i en god miljö för våra barn få 
stå kvar! 

Eva Kristensson 

POdt ... · 
~gervisning ger ett par rader i stads 
arkitektkontorets skrivelse i ärendet. "Under 
samrådet har vi fått ett mycket stort antal 
skrivelser och telefonsamtal, där man starkt 
reagerar mot lokaliseringen av en rnaske till 
stadsdelen. " 

Det senaste påhittet är ett förslag om 
folkomröstning i frågan. Förslaget kommer 
från en av dem som gärna vill ha en rnaske 
någon annanstans. Intressant är att förs lags
ställaren använder sig av kommundelsreformen 
som ett argument. Nu skall det visa sig, menar 
han, om det finns någon verklig demokrati på 
norr. 

Bortsett från det politiskt omöjliga i att 
fo lkomrösta om att upphäva en demokratisk 
rättighet -den grundlagsfästa religionsfriheten, 
är det är inte kommunalrättsligt möjligt att 
genomföra i en fo lkomröstning i en del av en 
kommun. 
Vad tyckte då egentligen KON Norr?. l min 
förra artikel skrev j ag att nämnden enhälligt 
ställtsig)Jakom meningen: " Nämndenärpositiv 
Forts :n, <r 
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Samvetet försvi nner. det är känt med 

KammarrättsPREPSODENT 

Man frågar sig med fog om Reidunn Lauren 
rätt har förstått själva iden 
bakom såväl juridiken som pedagogiken. 

Kan det vara rättvisans sak 
att göra sig så mycken omak 
för att dotterns betyg gjort henne besviken? 

Som kommentar till det som hänt 
meddelar hon då från sitt kontor: 
Jag är inte bara kammarrättspresident 
-jag är också mor! 

(Nej, nepotismen är inte ny under solen 
Aven herr Lauren har säkert ett svar 
t ex Jag är inte bara chef för Marknadsdomstolen 
-jag är också far!) 

Kara & Noak 

Ny feministisk avhandling: 

Kvinnorna och 
revolutionen i Nicaragua 
Diana Mul inari , feministisk forskare och 
skribent i VB, lägger idag ( 19/1) fram sin 
avhandling med titeln "Motherworkand Pol i tics 
in Revolutionary Nicaragua". Disputationen 
äger rum i Edens hörsal kl l O vid samhälls
vetenskapliga fakulteten. 

Diana har i sin fo rskning, som har en 
feministisk inriktning, varit tvungen kämpa 
mot två dominerande vetenskapliga diskurser, 
dels mot osynliggörandet av genus i den 
traditionella samhällsvetenskapen, men även 
mot den eurocentriska feministiska veten
skapens syn på tredje världens kvinnor som 
passiva maktlösa offer. 

A v hand ii n ge n behandlar de perifera 
krafternas roll i revolutionen i Nicaragua. 
Speciellt kvinnornas motstånd mot fö r
tryckande sociala relationer ( the practice of 
motherwork ) belyses i avhandlingen. Ur den 
dagliga praktiken kan en klassmedvetenhet 
och ett politiskt motstånd växa fram. I 
avhandlingen förklaras sambandet mellan 
social förändring på det makropolitiska planet 
och politiken på basp lanet, som den gestaltar 
sig i kvinnors vardagliga praktik i stadsdelarna 
i Managua. 



Snöstorm utanför RIO 
Så var det dags igen för det ganska intressant, det är i alla fall spårvagn eller dylikt byggs under-
månatliga Rio-cafet i Maria intesåoftajagfårnågrainblickari ströks dock kraftigt. 
Magdalena kyrka. Amnet för dagen hur den kommunala planeringen 
var att försöka ~a reda på en del om går till på ett så här tidigt stadium i V år beredskap ska vara god 
hur Lunds politiker tanker sig att plan processen. De som Idag sysslar De farhågor som fanns fören snabb 
det fraiT!ti~a " industriområdet" med p_la~eringen är en särskild exploatering lugnades kanske 
Brunnshag 1 nordostra Lund skall komm1tte, utsedd av kommun- något, man trycktehårt på områdets 
se u! och fungera. Området består styrelsen. När denna i princip har exklusivitet. Lund avser inte att 
av akern ,vid vatt~ntornet och b;stämt sig för ett för_slag till plan "ragga" etableringar inte men 
n?rrover pa an~ ra sidan _Getmg_e- sa. hamnar arendet 1 bygg~ads- skulle något tillräckligt fint och 
vagen sa.mt osterut fram till namnden. Vad _som sades sa, var kunskapsintensivt företag be om 
utmarks vagen. Det som VI visste den politiska emgheten så här lang t mark i Lund så skall vi vara beredda 
Inför mötet var att ett område so!TI nästintill total. var linjen. Beredskapen var lätt att 
ar ung_efar lika stort ~om Ideon ar tro på eftersom en del av området 
utlagt 1 kommunens oversiktsplan Vackert industriområde? snabbehandlats så att Ericsson kan 
och attden n~ ly~kl_igenskrinlagda, Vi som inte helt gillarden spontana bygga där redan nu. Det var ju lite 
åtmmstone til_lfalligt, ostra nngen utformningen av andra industri- olyckligt och försvårande enligt 
mg1ck I planenn~en. Man har redan områden som t ex Gastelyekan blev politikerna men Ericsson säger man 
hafttre olika arkitekter som skissat ganska nöjda av att ambitionen är inte varken nej eller vänta till! 
på området men inget av dessa attplanerahelaområdetpåengång 
förslag verkar längre aktuellt så så att en mer enhetlig bebyggelse Lokaldemokrati 
varför orda mer om dom. Speciellt kan åstadkommas. Attdet är viktigt 
sköntärattförslagetsomplacerade hur området kommer att se ut 
en stor parkeringsplats på områdets underströks av många, bl a för att 
högstpunktverkarlyckligenavfört! det ligger på Lunds högsta punkt. 

Politisk enighet 
Nu hade Rio-gruppen bjudit in 
politiker från huvudsakligen 
byggnadsnämnden för att berätta 
lite mer om vadsom ärpågångdär. 
Det som vi fick oss till livs var 

Att man redan från början reser
verar mark för ett kollektiv
trafikstråk och att östra ringen 
verkar vara definitivt borta ur 
planeringen var också tillfreds
ställande. Att det inte är samma sak 
att mark är reserverad som att 

Det blev en hel del frågor och svar 
under kvällen som svårligen låter 
sig refereras men en huvudlinje 
från Rio-gruppens sida är ju det 
lokala inflytandet, hur skall det 
utövas och hur får vi makthavarna 
att lyssna. Inte helt oväntat så var 
naturligtvis samtliga politiker 
mycket välvilligt inställda till våra 
lokala ideer och initiativ. Det skall 
bli spännande att se dialogen i 

verkligheten när det är dags för 
konkreta detaljplaner om något år. 

Förutom dagens huvudnummer 
så hade Rio-gruppen ett förslag till 
uttalande om Hardebergaspåret, om 
det skriver jag inget. En av mina 
numera få politiska principer är 
nämligen attjag kan tänka mig att 
ha en åsikt om allt med ett undantag! 
(Varför det är så borde framgå 
tydligt av veckans dystopi) 

Mötet som helhet var mycket 
trevlig, inriktningen är att resonera 
och förstå inte att agitera. Dock 
talades det agitatoriskt på en punkt. 
Om östra ringen återuppstår så är 
det slut på diskussion och för
ståelse. "Då skall vi ge er ett 
helvete" sa någon och då nickade 
många instämmande. 

Snögloppet under hemvägen 
skärpte läget och då luftades en del 
farhågor om segregation, "ingen
jörsgetto" och andra tvivel inför 
Lunds entydiga satsning på "finare 
verksamheter". Vad har vår kom
mun att erbjuda dom som inte siktar 
mot de allra mest kunskaps
intensiva spjutspetsteknologiska 
sfärerna. Så lundensiskt fula tankar 
kan man lufta i snöoväder fast man 
varit på Rio-cafe. 

Göran Persson 

Lundavänstern under tjugo år 
Forts. från föregående nummer 

Som ytterligare en smågrupp, fast 
utanförden marxistiska traditionen, 
kan man beteckna anarkosyndi
kalisterna. 1982 återupprättades, 
efter många års uppehåll, en SAC
organisation i Lund. Den anar
kistiska bokhandeln Wapiti i 
Folkets hus, med rötter i den 
ungdomliga punkrörelsen, för
svann för bara ett par år sen. 

Förnyarna 
Ur ett rikspolitiskt perspektiv var 
alltså vpk Lund mest känt som 
Sovjetkritiska förnyare. 

Om detta har Gunnar Stensson 
påmint ett par gånger här i VB. 
Bland annat om deltagandet i den 
uppmärksammade demonstra
tionen "Socialism och demokrati", 
då partisekreterare Bo Hammar 
efteråt kom nedresande för att 
inskärpa att kamratlig kritik, inte 
provokationer. var sättet att påverka 
partierna i den reellt existerande 
socialismens länder. Efter Jaru
zelskis proklamation om undan
tagstillstånd i Polen var vpk först i 
Lund med att går ut i en solidaritets
aktion för solidaritet. 1982 for en 
delegation från Lund ti Il Stockholm 
och uppvaktade partiledningen om 
socialism och demokrati. Det var 
tidvis en kampanj i motvind, för ett 
slags nytraditionalism var ett slag 
stark i partiet (se en rapport till 
förra v-kongressen), och inte minst 
inom Lars Ohlys generation i 
ungdomsförbundet. 

Leninismen 
Sådana ungdomar fanns också i 
Lund. Och även bland de äldre 
medlemmarna stötte förnyarna på 
motstånd. En särskilt skarp debatt 
om leninismen pågick 1985-86. Så 
småningom blev partinamnets 
ändring en betydelsefull symbol
fråga. Den drevs hårt av majoriteten 
bland de tongivande i Lunda
organisationen, även om en enkät 
vid en förstamajdemonstration 
visade att kravet på k-ets slopande 
inte hade så brett stöd bland de 
aktiva sympatisörerna. 

Inte minst i samband med 
partikongresserna togs kontakter 
med likasinnade på andra håll i 
landet, men det visade sej svårt att 
få någon kontinuitet i den verk
samheten. Och VB fick aldrig den 
samlande roll för en riktning inom 
partiet som Flamman hade på den 
andra kanten . Just samröret med 
den trots sin brytning med ap k som 
politiskt belastad ansedda Flamman 
stötte många i Lund. Detta och 
kongressbesvikelser fick några 
ledande företrädare (som David 
Edgerton, UlfNymark och Gunlög 
Stenfelt) att mereller mindre mjukt 
lämna partiet. 

Europafrågan 
Miljömotioner och anniii till trots 
är det knappast annat än Osteuropa
frågorna som Lund harförknippats 
med inom vänsterpartiet i stort. 
Det skulle möjligen vara Europa-

frågan, dvs. medlemskapet i EG/ 
EU. Det är visserligen orättvist 
eftersom det alltid har funnits en 
majoritet av motståndare i organi
sationen, men den EU-positiva 
minoriteten (först uttryckt här i VB 
1988 av två medlemmar som tillika 
var tjänstemän i det privata 
närings l i vet) har framför allt haft 
en bemärkt företrädare i Rolf L. 
Nilson, under ett antal år både 
riksdagsman och distriktsord
förande. 

Partiets lokalaminoritethar dock 
svarat mot en majoritet i staden 
och landskapet som helhet. Frågan 
om Skånes politiska särart har vid 
flera tillfällen kommit upp till 
diskussion, och även i akademiskt 
sammanhang behandlats av v
medlemmar. Ute i det övriga 
partidistriktet har man ofta betraktat 
Lund med viss skepsis. 

Miljöpartiet och miljön 
Konkurrenterna till vänster , 1 
avgrunden", försvann alltså efter
hand men i början av 1980-talet 
dök det upp en svår medtävlare 
med obestämt läge på den tradi
tionella skalan . " Framtids- och 
miljöpartiet" som det hette vid sitt 
första framträdande 1981. Det var 
g i vet att den ekologiska vågen från 
Europa skulle nå även Sverige och 
Lund. 

Reaktionen på miljöpartiet var 
blandad i vpk Lund, men den 
förhärskande taktiken gick ut på 

samarbete och att försöka stänga in 
rivalen i vänsterburen. Så många 
övergångar bland de aktiva med
lemmarna kunde inte noteras, men 
inte minst kommunalvalen visade 
på en stor överströmning av 
sympatisörer. De båda partierna 
konkurrerade i stor utsträckning 
om samma social- och ålders
grupper. 

Och med likartade frågor. Det 
var väl främst genom sin stads
miljöprofil (men med den allmänna 
vänstervågen som bakgrund) som 
vpk Lund fick sitt kommunal 
politiska genombrott, med sex 
mandat i valet 1976 och nio 1979. 
Detta ämne har Thomas Schlyter 
berört ("Härliga möten!" i Vid pass 
8000 rutor, 1990) så det kan 
behandlas flyktigt här. Det kan dock 
dels konstateras att vpk/v varit 
troget mot de gamla husen, senast 
i den ännu inte helt avgjorda frågan 
om Seminariet. dels att frågan tycks 
ha mist mycket av sin väljar
mobiliserande kraft. 

Trafiken 
Trafikfrågorna har varit en viktig, 
ibland hvudsaklig , aspekt av 
miljöfrågorna. Kampen mot Epas/ 
Tempos/Åhlens p-hus (Färgaren) 
var länge en viktig symbolfråga, 
som förlorades. Det kan noteras att 
den första "'andningspaus", dvs. 
(bil)trafikstoppande gatuaktion, i 
Lund där vänsteraktivister med
verkade inträffade redan 1978. 

forts. följer i nästa nummer 



Shongololo express 
Inspirerad av Thomas Schlyters 
rapport i förra Veckobladet bl a om 
tågresande i Sydafrika måste jag 
berätta om min chartertågresa. 
Tåget heter Shongololo Express och 
oår från Johannesburg till Kap
~taden eller tvärtom. Själv åkte jag 
från Kapstaden till Johannesburg, 
ca 400 mil på 16 dygn i nov/dec 
1995. 

Jag bodde på tåget och åt frukost 
och middag där. Det var praktiskt 
och effektivt. Tåget förflyttade sig 
på natten. Varje dag kunde man 
välja mellan olika bussutflykter med 
omväxlande innehåll , antingen med 
tonvikt på djur och natur eller 
historia och sightseeing i städerna. 
Jag valde de sistnämnda samt ~n 
synnerligen kunnig reseledare VId 
namn Alan Bamford. Han gav en 
sällsynt initierad inblick i alla turer 
i kampen om makten i södra Afrika 
sedan 1652. Det var då det hol
ländska Ostindiska kompaniet 
skickade Jan Van Riebeeck till 
Afrikas sydspets för att därifrån 
kunna förse sina fartyg med färska 
grönsaker och andra förnödenheter. 

Ringlande tusenfoting 
Shongololo betyder tusenfoting. 
Och som en sådan ringlade sig tåget 
fram , främst längs östkusten, men 
med en avstickare in i inlandet till 
Bloemfontein. Ibland kom vi till en 
station på morgonen och samtidigt 
som vi åkte iväg på utflykt gick 
tåget till en annan station, där vi 
mötte upp på kvällen. En förmiddag 
åk te vi med en reguljär tåg
förbindelse med ånglok mellan 
George och Knysna. 

Shongololo Express stannade vid 
följande stationer: 

Muizenberg (söder om 
Kapstaden) 

stellenbosch 
Hartenbos 
Port Elizabeth 
Bloemfontein 
Ladysmith 
Hillerest (vid Durban) 
Empangeni 
Hluhluwe 
GoleJa och Mpaka (i Swa

ziland) 
Komatipoort och Hazy

view (Krugerparken) 
Langlachte (utanför Johan

nesburg) 

Vänlig öppenhet eller våld 
Namnet Shongololo väckte ett 
intresserat leende och för det mesta 
kände man en vänlig öppenhet mot 
oss var vi kom. Det var förstås ett 
skyddat sätt att åka på. Vi befann 
oss i stort sett alltid i bussen eller på 
tåget och i sällskap med syd
afrikaner. mest vita. Men någon 
gång också svarta t ex under vår 
rundtur i Soweto (South West 
Township) i Johannesburg. En svart 
kvinna körde en av bussarna. Detta 
till trots bad reseledarna om eskort 
av polisen, en påminnelse om att 

motsättningar och våld kan före
komma överallt närsomhelst och 
särskilt i detta utsatta område. Där 
kändes det konstigt att åka runt i 
turistbuss, alla tycktes stirra på oss 
som in kränktare eller var det bara 
inbillning? Kanske bara vanlig 
nyfikenhet. 

Vandrarhemsstandard 
Shongololo Express kan varken 
liknas vid förortstågen eller 
lyxtågen som t ex det berömda Blå 
tåget eller de påkostade safari
tågen. Men helt ok för mina 
svenska medelklasspretentioner på 
standard trots att det rent ut sagt 
var gamla skruttvagnar från 1961 
med trånga, slitna kupeer, mer att 
likna vid vandrarhem än första 
klass. Men i varje kupe fanns det 
ett handfat täckt av ett litet bord 
där det stod varmt vatten i termos, 
pulverkaffe , tepåsar och ett 
fruktfat. Rena handdukar varje dag 
och ofta rena lakan. Mot ersättning 
kunde man även få sina kläder 
tvättade i den medföljande tvätteri
vagnen. 

Toakondomer 
Man kunde gå på toaletten även 
när tåget stod på stationen eftersom 
personalen trädde långa vi ta 
plastsäckar över avloppen. I 
passargerarmun kallades de toa
kondomer, en syn för gudar! I varje 
vagn fanns också en väl fungerande 
dusch, där det varma vattnet al d ng 
tog slut. Förutom kök- och res
taurangvagn fanns även en luft
konditionerad barvagn som fun
gerade som reception och sam
lingspunkt. Där frodades sällskaps
Ii vet före och efter de utsökta mid
dagarna, som bestod av tre rätter 
sydafrikansk husmanskost. 

Kontrasternas land 
På denna intensiva rundresa 
upplevde jag starkt vilket stort och 
kontrastrikt land Sydafrika är, i 
alla avseenden. Hisnande natur
upplevelser från gnistrande sand
stränder. höga bergsmassiv och 
underliga grottformationer. Prun
kande flora och exotiska djur 

överallt, inte bara i viltreservaten . 
Omväxlande arkitektur alltifrån 
zulubyar och svarta ruckelförstäder 
till bländvita holländskinspirerade 
gavelhus, officiella praktbyggnader 
som regeringsbyggnaden i Pretoria. 
ritad av Herbert Baker samt 
moderna skyskrapor och glashus a 

la Diamanten i Johannesburg. En 
blandning av språk och folk: 
engelska, afrikaans och olika 
inhemska: vita och svarta, indier 
och fårgade, om man nu fåruttrycka 
det så . Ofattbar rikedom och 
yttersta misär. 

De sydafrikanska vinerna är 
utsökta, kötträtterna spännande, 
fiskarna delikata och fruktsorti
mentet rikligt. Bojkott mot syd
afrikanska produkter och solidaritet 
med frihetskampen mot apartheid 
har ju varit en självklarhet så länge 
jag kan minnas, åtminstone sedan 
Billy Modise bodde i Lund på 60-
talet. Så det var med blandade 
känslor jag åkte dit. Konstig känsla 
att med gott samvete få njuta av 
allt det goda Sydafrika har att bjuda. 
Att få uppleva det var en fröjd. 

Gunilla Klose 

Blåsarläger 
Röda Kapellet arrangerar veckan 
efter midsommar ett läger för 
blåsare, med vidhängande kör
sångare, på Styrsö i Göteborgs 
södra skärgård. Klart är att Håkan 
Carlsson blir ledare för stor
orkestern och nästan klart är att 
avgiften blir 950 kr för vuxna och 
500 för barn. Mer information 
senare men Bo Förander, tel. 
130347, svarar på frågor redan nu. 

Medlemsmöte 
Vänsterpartiet i Lund har medlems
möte måndag 22.1 kl. 19.20 på 
partilokalen (om programförslaget 
m.m.) och årsmöte lördag l 0.2 kl. 
l O på Laurentiigatans dagcentral. 
Motioner ska vara inne för styrel
sens yttrande den 24. l , rapporter 
till årsmötesbulletinen den 26. 1. 

I huvet på en 
kommunalpolitiker 
Den kanske största frågan i Lund 
nu är en religionsfråga... eller 
kanske en invandrarfråga... eller 
"bara" en planfråga? 

Det handlar alltså om planerna 
på att bygga en moske. I kommun
styrelsen sa de borgerliga partierna 
tillsammans med vänsterpartiet ja 
till den plan som möjliggör ett 
rnaskebygge med tillhörande 
islamiskt kulturcentrum vid Klos
terängsvägen på Norra Fäladen. 
Motförslaget, som stöddes av 
socialdemokraterna, var att utreda 
alternativa placeringar. 

Dagspressen har beskrivit kom
munstyrelsens ställningstagande 
som ett beslut: mosken skall byggas 
på den föreslagna platsen och ingen 
annan stans. Denna tolkning är 
felaktig. För det första har kom
munstyrelsen inte beslutat att 
mosken skall byggas. P Å förfrågan 
från byggnadsnämnden har man 
ställt sig positiv till en plan som 
tillåter byggande av mo~ke mm på 
det aktuella området. Arendet är 
alltså inte färdigbehandlat utan går 
nu tillbaka till byggnadsnämnden 
för, som det heter, vidare hand
läggning. 

För det andra innebär inte 
kommunstyrelsens beslut att andra 
lösningar är uteslutna. Från Vän
sterpartiets sida accepterar vi läget 
på Norra Felade dels för att vi ville 
markera att det nu är viktigt att 
bygget skall få starta så snart som 
möjligt, efter sju års ältande, dels 
att vi uppfattat att initiativtagaren 
till bygget, arkitekten Tewik El 
Chenawi, såg placeringen som 
acceptabel. 

Det som nu upprör framför allt 
Norra Fäladenbor är att mosken 
och kulturcentret så hårtförknippas 
med Norra Fäladen, en väl funge
rande, invandrartät stadsdel. Man 
är rädd för polarisering, förökande 
motsättningar, både mellan in
vandrargrupper och generellt 
mellan invandrare och infödda 
svenskar. Man fruktar att Norra 
Fäladen får stämpeln "invandrar
stadsdel" och då automatiskt ses 
som Rosengårds och Rinkebys jäm
like. 

Självklart skall rnaskebygget 
komma till stånd. Men det är 
samtidigt viktigt att lyfta upp frågan 
till en hela kommunens ange
lägenhet! 

När frågan åter skall behandlas i 
byggnadsnämnden kan man där 
konstatera att det åtminstone finns 
en plats där mosken kan byggas. 
Lämpligen bör man då gå vidare 
genom att fråga sig om det finns en 
bättre placering, på Norra Fäladen 
eller någon annanstans, samtidigt 
som man arbetar vidare med den 
aktuella planen. På så sätt riskerar 
man inte, om en annan placering 
inte snabbt kan hittas, att försena 
byggandet, samtidigt som man 
markerar att man är angelägen att 
hitta en så bra totallösning på frågan 
som möjligt. 

Sven-Bertil Persson 
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HAR DU FLYTTAT? Skicka in hela adressdelen till Veckobladet 
(Se ovan). 
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Det sku v re r' saa god t . . . 
till att olika religionsutövare ges 
möjligheteratt uppföra lokalerför 
att kunna utöva sin religion." 
I min politiska oskuld trodde jag 

attdet betydde ja till en lokalisering 
var helst byggherren önskade, nota 
bene det inte fanns några hinder av 
den typ som såväl nämnden som 
gatukontoret anförde: eventuellt 
buller från motorvägen, i bostäder
na i anslutning till masken. 

I KO N N arrs yttrande hade dock 
(på förslag av "norrmoderaten") 
lagts till en mening om att "andra 
lägen inom och utanför kommun
del Norrs område måste penetre
ras ytterligare" 

Vikten av att vara vaken 
Trött efter flera timmars diskus
sion fattade jag inte helt innebörden 
av tillägget. Så formellt står jag 
bakom beslutet. Som tur var 
räddade Roland Andersson partiet 
från att i kommunstyrelsen hamna 
i samma fälla somjag gjorde. Jag 
får skylla på tilltagande ålder. 

För några dagar sedan publice
rade så lokalpressen KON Norrs 
uppfattning att placeringen av 
masken var "ovärdig" och att 
någon annan plats borde prövas. 

Ettjippo 
Jag ska citera från ett reklamblad, 
framställt av Bredberg Interna
tional, förett årligen återkomman
de evenemang kallat "Energikälla 
Lund", betalt av Lunds Energi AB, 
det kommunala bolag som ersatt 
det man förr kallade Tekniska 
verken. Arrangemanget görs i 
samarbete med LKF, sydsvenskan 
och Sparbanken Finn. 

• "När- och var på kroppen skall 
man lyfta sig? Något inte bara för 
kvinnor? Ett föredragom plastikki
rurgins utveckling' ' Carl-Åke 
Troilius , Plastkirurgicentrum i 
Malmö 

• "Manligt och kvinnligt. Högst 
personligt med Göran Skytte" 

• "Lunds framtid" En temakväll 
med Carl Henrik Svenstedt, Sune 
Nordgren, Per T.Ohlsson m. !l. 
standup-provokatör är Johan 
Wester, medan Jan Mårtensson 
medverkar på storvideo. 

• " När energi övergår i våld". 
K vällssymposium med Göran 
Skytte , Gun Hellsvik, Gunlög 
Stenfe lt m.tl. 

• Rock- och blueskonsert med 
värmande kokseldar. grillning på 
Stortorget och lasershow från 
Åhlens. 

• ·• Att klä sig rätt. Konsten att 
inte göra bort sig när man är bort
bjuden" med Ingrid Schrewelius. 

forts från sid l 

Ä ven om norr ledningen har 
hedervärda bevekelsegrunder 
(buller och andra miljöhänsyn) så 
kommer det allmänt att uppfattas 
som att man inte vill ha någon 
moske på norr. Att man har böjt 
sig för en högröstad, välartikulerad 
minoritet. 

En tvist om påvens skägg? 
J ag tror dock inte att rnaskebygget 
blir av. Dettycks intefinnas någon 
enighet bland lunda-muslimer om 
man skall ha någon moske över 
huvud taget och var den i så fall 
skall ligga. Det skulle också 
förvåna mig om de som skall betala 
(en saudisk allmosekassa) skulle 
nöja sig med läget, som närmast 
kan uppfattas som en lunda
förvisning. 

För vänsterpartiet måste dock 
huvudargumentet vara att om 
byggherren nöjer sig med place
ringen så skall politikerna inte 
blanda sig i. Har vi religionsfrihet 
i landet, så har vi. Det känns särskilt 
nödvändigt att påpeka det i dessa 
dagar. 
... og saa er ' t faktiskt skidt. 

Rune Liljekvist 

Två frågor. 
Inför evenemanget tycker jag 

egentligen att det räcker med att 
ställa två frågoroch jag överlämnar 
dem med varm hand till kommu
nalpolitiker som ju förmodas ha 
någon sorts insyn och styrning av 
det aktuella aktiebolaget: 

l. Varförstårinte SiwertÖholm 
på programmet? Varför kommer 
inte Påven och Lill-Babs? Och var 
är John Pohlman. han lär vara så 
duktig på piano? 

2. Varför, varför, varför sysslar 
Lunds Energi AB , som i alla 
avseenden ägs och finansieras av 
Lunds el- , värme- och gaskonsu
menter, med detta skådespel? Har 
företaget fått ett mandat av Lunds 
elkonsumenter att göra så, är 
styrelsen vald för att sin kultur
profil? Vems är iden, v~m driver 
detta , är alla partier eniga om att 
detta är ett rimligt sätt att bedriva 
kulturpoli tik i Lund? Vad exakt är 
arvodet till Göran Skytte, och givet 
denna summa. på vad sätt har jag 
glädje av det som elabonnent i 
Lund? 

Några kommentarer 
Det är med blandade känslor jag 
skri ve r det här- invändningar som 
dessa brukar inte komma från 
vänsterhåll utan från upprörda 

POSTTIDNING B 

Sommarvandring 
I norra utkanten av Toskana, vid 
foten av Appeninerna, ligger 
Pistoia, en sevärd gammal stad 
med domkyrka och ringmur, stor 
som Lund. Lund och Pistoia ska 
f.ö . ha kulturutbyte under 1996. 

Fjorton mil rakt öster om 
Pistoia, vid Adriatiska havet med 
dess plager,ligger Rimini, Fellinis 
uppväxtstad och odödliggjord 
genom filmen "Amarcord". 

Den slingrande vägen mellan 
Pistoia och Rimini går över bergen 
och i glesbefolkade trakter. Den 
tänker vänsterpartiets vandrings
sektion traska i sommar. A vfard 
sker sannolikt söndag den 30juni, 
återkomst inom två veckor. Over
nattning i tält, långa siestor i 
eftermiddagshettan. kvällsmålti
der på lantliga värdshus. Den 
italienska liran tillhör de få valutor 
som faktiskt har sjunkit i värde 
jämfört med kronan. 

VB kommer att berätta mer, 
men den intresserade kan redan 
nu göra en notering i almanackan 
och Gunnar Sandin (te!. 135899) 
svarar gärna på frågor. 
Nomineringar till styrelsen ska vara 
valberedningen tillhanda senast tom 
7.2. Ri ng Bengt-Göran Paradis 
2116673, Marareta Björnsson 146401, 
Henrik Smith 148545 eller Kristina Zitko 
306355. 
Insändare med signaturer som 
"Skattebetalare" eller "Uppskör
tad elabonnent". Men ingen annan 
ifrågasätter offentligt j ippot och 
detta samtidigt med att folk som 
man snackar med privat skakar 
på huvudet åt det hela. sydsven
skan verkar ju väl insydd i det 
hela och kan knappast förväntas 
ställa frågor, så det får väl bli vi på 
Veckobladet. Nu löper ju det hela 
medan detta VB skrivs och 
distribueras , men det kommer ju 
fler år och man kan frukta att det 
hela upprepas. Alltså: 

-Lunds Energi är ett kommu
naltbolag och lyderdärmed under 
offentlighetsprinciper, och har 
alltså all anledning att ge korrekta 
svar på allmänhetens frågor. Det 
är kanske svårt att svara på varför 
ni inte har bjudit in John Pohlman, 
men desto lättare att svara på 
följande: Vad blev företagets 
totalkostnad för motsvarande 
evenemang i fjor? Hur ser budge
ten ut för årets evenemang? 

- Vänsterpartiets företrädare i
nom kultur- och energi sektorn, lik
som dess företrädare i kommun
styrelsen: Ägerdenbeskrivna verk
samheten rum med stöd av er och 
tycker ni det här är ett bra sätt att 
finansiera och bedriva verksam
het? 

Sten H. 

Jan Persson 
Den l O januari dog Jan Persson, 67 
år gammal. 

Han plågades av sjukdom på 
slutet men han måste rimligen ha 
plågats även av annat. Jag tänker 
på nynazismen som stuckit fram 
sitt fula tryne på många håll under 
senare år. Kulmen hittills i Skåne 
är väl mordet på en oskyldig afrikan 
i Klippan. 

Jan var född och uppvuxenjust i 
Klippan, och han talade ofta om sin 
barndomstrakt Han kom ut i livet 
medan andra världskriget ännu 
pågick och det fanns uttalade 
nazister av den gamla sorten. Dem 
berättade han också om med allvar. 
Vi ur en något yngre generation 
undrade varför han uppehöll sej 
vid något som var så definitivt passe 
och varför han valde att under en 
lång rad år arbeta i Norge i stället 
för sitt älskade Italien, därför att 
nyfascisterna på det senare stället 
skrämde honom. 

Tyvärr var det han som hade rätt 
om högerextremismen. 

Efter rätt många arbetsår i 
industrin och på sjön läste Jan 
vidare på korrespondens, kom till 
universitetet, blev så småningom 
forskare och lärare i matematik i 
Lund, Genua, Florens, Tromsö och 
så Lund igen. Han hade nog 
alternativt ku nnat göra akademisk 
karriär som språkvetare - språk var 
ett av hans stora intressen och han 
lärde sej bl.a. japanska på senare 
år. 

Han varen vänsterman, obunden 
av partier. Han vandrade med oss i 
Skåne och Europa. Han var en av 
de vänligaste och mest hänsyns
fu lla människor som jag känt. 

Gunnar Sandin 

p a 
parti lokale n.lnnehåli: Kommunfull
mäktigeberedning, rapport från trafik
politiska överläggn med s och mp mm. 
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