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Steget in i salongen 
När Grand Hotel återinvigdes 1981 stod vänstern, inklusive 
medlemmar av dess blåsorkester, utanför på Bantorget och 
serverade gratis soppa åt folket, som protest mot kommunens 
stora ekonomiska satsning. När den nye ägaren övertar 
hotellet den 2 februari spelar Röda Kapellet i stora matsalen. 
Men man har tagit gratissoppan med sej. 
Ja, alla som gästar Grand klockan 
åtta på måndag kväll får äta soppa 
helt utan kostnad. För annan mat 
och för drycker gäller normala 
priser. Och garderobiären ska väl 
ha sitt. 

stadshotell på dekis 
Många svenska städer har förlorat 
mycket pengar på sitt stadshotell. 
Ett näraliggande exempel är Eslöv 
där arendatorerna av det postmo
dernistiska skräckbygget Sten 

Stensson Sten vid Stortorget 
upprepade gånger har s lagit 
vantarna i bordet, varefter kom
munen har fått gå in och täcka upp. 
Grand har varit Lunds stadshotell. 
Varför har det då ansetts så viktigt 
med ett sådant? Svaret finns här 
intill i sign. Lucifers kåseri från 
återinvigningsåret 

Myckethar dockhänt i bransch
en sen åttitalets början. Krogar är 
det numera gott om i Lund, enligt 
uppgift även sådana med gourmet
ambitioner. Kommunens engage
mang för Grand har minskat- s ym
boliskt är att fullmäktiges årliga 
högtidsmiddag numera aväts i 
Vipeholms skolbespisningslo
kaler. 

Grand ligger tidtypiskt nog ett 
stenkast från Lund C. Men nuför
tiden kommer inte alla prominenta 
gäster med tåg. Svårigheten att 
parkera ses som ett handikapp, 
och man har fått en besvärlig 
konkurrent i Star Motell ute på 
Gastelyekans industriområde. Där 

håller både näringslivet och 
kommunen med förkärlek sina 
konferenser numera. Höjden var 
när Piratensällskapet häromåret 
fi rade Fritiofs hundraårsdag inte 
på Grand utan på Star. Quelle 
mesalliance! Tur att inte festföre
målet levde. 

Lyckad invigning 
Men nu var det alltså 1981 , en 
vacker septembereftermiddag. En 
lång rad vackra gäster strömmade 

in till Grands invigningsbuffe 
medan inhyrda Bleckhornen 
underhöll från stora balkongen. 
Som av en händelse invigdes 
samtidigt, på Bantorget, vpks 
soppkök. I trädgården till dåva
rande partilokalen hade dåvarande 
fullmäktigeledamoten och tillika 
kocken Tarcisio Bommarco tillrett 
soppa i en vedeldad bykgryta. Hela 
grytan baxades så försiktigt upp 
på en släpvagn, och en minut över 
utsatt tid kunde den aviserade 
utskänkningen börja. Många hade 
sett annonserna, andra råkade 
vägen ha förbi och stannade till , 
men alla berömde de soppan. 
Efteråt fick de äpplen från parti
trädgården. Flygblad utdelades och 
det agiterades, inte minst av Daniel 
Kall os. 
En lyckad invigning' Det framgick 
inte minst av Arbetets och Skån
skans reportage dagen efter. 
sydsvenskan var enligt beslut av 
lokalredaktionens ledninginte där, 
men avstod också salomoniskt från 

24:e årg. 4 
Personalproblem i region Skåne 
Det fanns inslag iregiondirektörens, 
Stefan Carlssons anförande vid 
sammanläggningsdelegerades mö
te i Kristianstad 20 januari, som 
antydde betydande problem med 
personalrekryteringen till den nya 
"landstingsadministrationen" i 
Skåne. ( Så får man egentligen inte 
skriva. Det heter regionadmini
strationen.) Problemen är av två 
slag, men de hänger samman. Högt 
kompetenta tjänstemän lämnar 
organisationen och skaffar sig 
arbete på annat håll. Det kan finnas 
många anledningar till detta och 
företeelsen är vanlig vid genomgri
pande omorganisationer. Det finns 
ju en befogad oro. Målsättningen är 
att administrationen skall minskas 
med 40 procent och det är klart att 
man inte vill sitta kvar med 
svartepetter när alla tjänsterna är 
fördelade. Man är osäker på hur 
den framtida organisationen kom
mer att vara uppbyggd och om man 
kommer att fungera och trivas i 
den. Därför söker man nya jobb i 
andra branscher. Men en orsak, som 
inte skall undervärderas är att det 
finns ett mycket stort motstånd mot 
att flytta till Kristianstad där man i 
den politiska kohandeln beslutat 
att administrationen skall ligga. 

Alla skall söka allt 
Principen för bemanningen av den 
nya administrationen är att alla skall 
kunna söka alla tjänster men och 
därmed också tvingas söka sin egen 
tjänst. En konsekvens av detta är att 
många som idag arbetar i Lund
Malmöområdet söker jobb, som är 
mindre kvalificerade än det de har 
idag. Man är beredd att gå ner gan
ska avsevärt i lön för att kunna 
stanna kvar här och slippa pendla 
eller flytta. Rent krasst kan man 
räkna bort några tusen i månaden i 
reskostnader och till detta kommer 

att referera inifrån Grand. 
På plats var annars även polisen. 
Den avstod klokt nog från direkt 
ingripande, men så småningom blev 
det rättsligt efterspel och 300 kr i 
böter för ansvarig anordnare. 
Tillstånd saknades nämligen för 
begagnande av allmän plats. Grytan 
var heller inte förtent, så det var 
nog tur att soppkoket inte blev rutin. 

Hotell Särimner 
Grand renoverades alltså trots 
vänsterns protester. Den vidhöll sin 
linje att en hotellverksamhet av 
Grands karaktär inte var någon 
kommunal angelägenhet. Det tog 
sej uttryck i att man årligen i sin 
alternativbudget upptog försäljning 

trafikrisker och besväret att resa 
ett par timmar varje dag till och 
från jobbet. 

Risken med att man lagt den 
centrala administrationen så avigt 
är att man inte får den kvalitet på 
ledningen av den skånska sjukvår
den mm, som är önskvärd eller 
att man mer eller rrtindre tvingas 
att köpa över duktiga admini
stratörer till Kristianstad. Och det 
kan i sin tur göra det svårt att stå 
emot krav på motsvarande kom
pensation från vårdpersonalen . 
Den nästan aggresiva rekryte
ringspolitiken från centraladmini
strationen väcker också ont blod 
ute i sjukvårdsdistrikten. Det kan 
vara frustrerande att - på ett sätt, 
som man tycker är ojust - bli av 
med en duktig ekonomichef- när 
man håller på att lägga samman 
sjukvårdsdistrikt och få ordning 
på ekonomin. 

Facken blir sura 
Detärviktigtattrelationernamel
lan de anställda och ledningen är 
goda, framför allt när ekonomin 
är pressad och när man skall 
genomföra stora förändringar. En 
förutsättning för detta är att man 
lyssnar på varandras synpunkter. 
Ibland kärvar det på ett sätt som 
verkar helt onödigt. I det nya 
sjukvårdsdistriktet "Landskrona
Lund-Orup", som detheter för att 
ingen skall känna sig drabbad, 
har man tillsatt ny personal
direktör mot samtliga fackliga 
organisationers vilja. Det är inte 
smart av sjukvårdsdirektören, 
som har tillsättningen på delega
tion, även om han är övertygad 
om att hans kandidat är världens 
bästa personaldirektör. Man 
borde kunnat resonera sig fram 
till en bättre lösning. 
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~KOMMENTAR 
Skippa Genarp! 
I Genarp driver man en kampanj 
mot Länstrafikens nya linjedrag
ning, som innebär att merparten av 
bussarna till Lund ska gå via 
Staffanstorp och inte över Dalby. 
Men detta är inte det enda som 
upprör sinnena. Många tycker att 
det blir för få nya bostäder med det 
aktuella förslaget till översiktsplan. 

Redan en snabb blick på kartan 
visar att kommundelen Genarp har 
ett knepigt läge. Den ligger längst 
åt sydost medan Lunds tätort ligger 
nära kommunens västra gräns. 
A v ståndet är drygt två mil. Det är 
inte mycker med allsvenska mått 
mätt men väl med sydskånska, och 
faktum är att genarparna har 
närmare till tre andra kommun
centra än till Lund , nämligen 
Skurup, Slaffanstorp och Svedala. 

När det gäller kommersiell 
service och pendling är Genarps
borna mer inriktade på Malmö än 
på Lund, vilket de har varit ända 
sedan tågen började rulla på 
Malmö-Genarps järnväg. Rätt 
många jobbar också på Sturups 
flygplats dit det inte är särskilt långt 
över skogen i söder. 

Man kan beklaga att inte den 
ursprungligen tänkta storkommun
indelningen höll. Enligt den skulle 
nuvarande Staffanstorps kommun 
ha delats mellan Malmö och Lund, 
och Malmö skulle ocks å ha 
inkorporerat Burlöv. Nu vann 
separatistintressena på båda orter
na. Men tyvärr tog man heller inte 
det senare föreslagna steget till 
ytterligare decentraliseringen, att 
bilda en "Romele kommun" av 
Lunds byar i öster. MedDal by som 
huvudort skulle det ha blivit en 
logisk och tillräckligt stor enhet. 

Som läget nu är vore det logiska 
att Genarp överfördes till Staffans
torp. För det talar inte bara geogra
fin och bussarna. Slaffanstorp står 
i beredskap att ta hem sina elever 
från Lund och bygga upp ett eget 
gymnasium, och Genarp skulle 
innebära en välkommen breddning 
av elevunderlaget. 

Grundförutsättningen är förstås 
att folket i Genarp vill byta 
kommun. En kampanj för saken 
skulle behöva starta. Ett argument 
för den, utöver de ovanstående, är 
att en kommunledning i staffans
torp nog skulle vara välvilligare 
när det gällde utbyggnadsplaner. 
För ska Genarp överleva långsiktigt 
behöver orten bli större . Risken är 
stor att den nuvarande servicen i 
form av butiker och annat reduce
ras. 

För Lunds lokalpolitik skulle det 
vara välgörande med en överföring 
av Genarp till Staffanstorp. Den 
borgerliga majoriteten i kommun
delen är stor, vilket gör att en 
eliminering något skulle stärka det 
rödgröna lägret i Lund som helhet. 
Gunnar Jönsson, s-ordförande i 
Lund, är välkommen att flytta in 
till stan. 

forts från sid 1 ... 

Steget in i salongen 
av Grand, vilket gav sköna slantar 
till bl.a. fler daghemsplatser när 
detännu varbrist på sådana. Kravet 
avslogs alltid men återkom lika 
regelbundet, vilket fick kommen
tatorer att dra paralleller med den 
evigt ätbare galten Särimner. 

Dock, tiden gick. Nu är vänstern 
med och styr kommunen, och 
ordförande i Lundafastigheter som 
har hand om de kommunala 
byggnaderna är Mårten Duner (v). 
Antiigen kunde det gamla kravet 
om försäljning av Grand förverk
ligas . 

Som ni minns blev det en del 
turbulens kring försäljningen. 
Mårten och vänsterpartiet ansåg 
att normala kapitalistiska affärs
regler skulle råda, men en majoritet 
i kommunstyrelsen vid närmare 
eftertanke ville ta andra hänsyn, 
varför inlämnaren av det ursprung
IIgen högsta anbudet inte blev 
ägare. 

Symbolik? 
Ny ägare blev i stället den mång
årige arrendatom Leif Paulsson, 
och inför dennes övertagande 
inkopplades en PR -konsult. Denne, 
som i likhet med många lundabor 
mindes soppköket, kontaktade 
vänsterns blåsorkester Röda Kapel
let och undrade om den kunde tänka 
sej att spela lite i samband med 
övertagandet. 

Det kunde kapellet, efter vissa 
interna diskussioner. Ett villkor var 
dock: gratis soppa åt folket. 

Så blir det alltså. För första 
gången kommer Bandiera Rossa 
att ljuda i Grands stora matsal. 
Symboliken i detta, och kring 
vänsterns allmänna inträde i 
salongerna, överlåter vi åt andra att 
utreda. 

Gr 

Och vad bussarna beträffar: 
bortsett från Genarps framtida 
tillhörighet verkar den nya linje
dragningen rationellare än den 
gamla. Genarpama får framför allt 
fler snabba förbindelser till Malmö 
vilket har vari t ett allmänt önskemål 
därute. Drabbas gör i första hand 
invånarna i Bonderup, men det är 
en liten by med mest, just det, 
bönder, som knappast motiverar 
en frekvent busservice. 

{Gunnar Sandin j 

Så här stort är det. 
Sedan årsskiftet gäller den nya 
sjukvårdsorganisationen i Skåne. 
Den innebär att sjukvården i Lund 
nu ingår i ett sjukvårdsdistrikt med 
280 000 invånare. De tre gamla 
distrikten i Malmöhus läns lands
ting: Landskrona, Lunds och Orups 
sjukvårdsdistrikthar lagts samman 
till ett. Tyngdpunkten är Lund med 
lasarettet, som har 1235 vård
platser. Dessutom finns Lands
krona lasarett med 116 platser. 22 
vårdcentraler och Specialisthuset i 
Eslöv. Det är en omfattande 
verksamhet med tillsammans ca en 
miljon läkarbesök 1996 och 56 000 
vårdtillfållen på sjukhus. Antalet 
anställda är 9 000 personer varav l 
100 läkare. Ser man till ekonomin 
ligger kostnaderna på 4,3 miljarder 
kronor. (4 300 miljoner). Det nya 
distriktet skiljer sig från övriga 
distrikt i Skåne genom att man 
"säljer sjukvård till andra distrikt 
eller landsting för 2, l miljard 
kronor. Det är lasarettet i Lund 
som är ett regionsjukhus med 
specialiteer för Skåne , södra 
Sverige och i några fall, som 

nya 

barnhjärtkirurgi , för hela Sverige. 
Det sägs att vårdköerna blir 

längre och längre i Sverige och att 
de stora besparingarna som man 
tvingats göra på grund av lands
tingens dåliga ekonomi är anled
ningen. De siffror, som finns för 
vårt sjukvårdsdistrikt är inte så 
avskräckande åtminstone sett mot 
bakgrunden av alla larmrapporter. 
Trots mycket stora besparingar 
ligger kösiffrorna för 1997 lägre 
än för 1996. Det är bara för två 
diagnoser, som man inte klarar 
vårdgarantin - inte mer än tre 
månader från diagnos till behand
ling. De är starroperationer och 
utprovning av hörselapparater och 
här ger sammanslagningen av 
resurserna hopp om bättring. Detta 
är givetvis klen tröst för den, som 
köar och lider, men visar ändå att 
vården håller ställningarna. 

Läget är osäkert 
Det är givetvis en styrka att ha ett 
stort regionsjukhus som Lunds 
lasarett i distriktet men det innebär 
också att man är sårbar. Föränd
ringar i andra sjukvårdsdistrikts köp 
av vård påverkar intäkterna. Det 
samma gäller för utvecklingen 
inom de omgivande landstingen. 
När Blekinge läns landsting börjar 
operera hjärtsjuka patienter från 
Blekinge och Kronobergs län 
minskar underlaget för verksam
heten i Lund och Malmö. Man får 
också spara dubbelt eftersom 
rationaliseringar, som ger billigare 
regionvård också leder till sänkta 

priser och minskade intäkter från 
såld vård. Det finns ett par andra 
stora olösta frågor, som gör det 
svårt att planera för distriktets 
framtid. Det är fortfarande inte klart 
hur barnsjukvården skall utformas 
i Skåne. Frågan var i princip löst 
med BKC i Lund och nya lokaler i 
Malmö, när regiondirektör Carls
son, som ny behövde visa musk
lerna och fick stopp på alla större 
investeringar i skånsk sjukvård. Det 
är också stiltje i utvecklingen av 
det nödvändiga samarbetet mellan 
universitetssjukhusen i Lund och 
Malmö. Ständigt denne Carlsson! 

Bara ramarna klara 
Direktionen för Landskrona-Lund
Orups sjukvårdsdistrikt samman
trädde för första gången 22 januari. 
Trots att budgetarbetet inte var klart 
i alla detaljer tog man beslut om 
ramarna, och att klinikerna skulle 
återkomma till direktionens feb
ruarisammanträde med sina pre
ciseringar och med beskrivning av 
konsekvenser. Justeringar av 
detaljer och ytterligare besparingar 

för att få balans i 
ekonomin skall 
göras i mars. se
dan får man ar
betsro . 

De borgerliga 
partierna accepte
rade inte den ord
ningen. De ville 
återremittera bud
geten så att ramar, 

detaljer och konsekvenser behand
lades vid samma tillfälle. Konsek
vensen av deras förslag hade i värsta 
fall varit en förlorad månad utan 
fast ekonomisk styrning av verk
samheten. Det hade kostat både tid 
och pengar. Något som det är ont 
om. Man tog också upp den eviga 
frågan om var Landskrona sjuk
vårdsdistrikt egentligen hör hem
ma: Tillsammans med Lund och 
Qrup eller med Helsingborg och 
Angelholm, som är det borgerliga 
alternativet. 

Alla man talar med säger att det 
blir svårare och svårare att sänka 
kostnaderna. Det är säkert sant. 
Man har gjort ett fantastiskt jobb 
ute i vården de senaste åren . Det 
som ändå är uppmuntrande nu är 
att det kommer förslag på fö
rändring av den inre strukturen i 
vården inifrån verksamheten. I 
bästa fall blir det då inte bara 
besparingar utan också utveckling 
och modernisering av vården. 

God stämning 
Det är viktigt att stämningen i den 
politiska ledningen är god. Att man 
är öppen och litar på varandra 
annars blir resultatet dåligt. Det 
första sammanträdet bådar gott. 
Gruppmötena verkade ha fungerat 
bra och stämningen på detegentliga 
sammanträdet kännetecknades av 
att man ville förstå varandras 
synpunkter och jämka samman 
kulturerna från de tre tidigare 
direktionerna. 
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Putäll på er, grevar och baroner! 
"Lund får tillbaka Grand" står det 
så vackert på planket framför Grand 
Hotell. Det ligger en förförelse i 
det för många av oss; vi är en del 
som läst både tre och fyra terminer 
i Lund och som väl anat en Sam 
Ask bland pelarna i stora matsalen 
och tänkt på den remarkable 
hovmästaren I vning, bugande i 
stora entretrappan. Och en och 
annan av oss har väl också 
personliga minnen från en oredig 
kväll och natt, kanske rentav i det 
icke insynade rummet. Nej, vi är 
inte okänsliga. Men texten ger fler 
impulser. Man behöver nog inte ha 
fått sin politiska fostran kring -68 
för att ställa de självklara frågorna. 
Vilket Lund åsyftas? Vem precis i 
Lund är det som inte bara ska få ett 
Grand utan t.o.m. få det tillbaka? 

Slimmade typer 
ej,jag tänker inte måla upp bilder 

av tjockmagade och cigarrökande 
kapitalister. Det räcker med 
slimmade byrådirektörer och 
cigarillrökande utbildningsledare, 
kritstreckiga kommunalråd och 
klackringade säljledare. Det är kort 
sagtkreditkortsfolket, attesterings
människorna dethandlar om. Grand 
byggs om av kommunen för 14 
miljoner; huvuddelen av pengarna 
läggs på en förstaklassrestaurang, 
ett ställe där åtminstone två av tre 
gäster äter på andras bekostnad. 

Man kan ha olika synpunkter på 
den sortens verksamhet - en del 
kallar den oundgänglig och det går 
säkert att leta fram representanter 
för universitets-, företags- och 

organisationsvärld som säger att 
många viktiga avgöranden kräver 
att det i Lund finns en rejäl 
guldkrog. Det är möjligt att de har 
rätt och min avsikt är inte att 
moralisera - såvitt jag har förstått 
är det närmast synd om de här 
figurerna som ständigt drömmer 
om blodkorv men tvingas peta i sig 
oxfile. Nej, det må finnas sådana 
representationslokaler, men vem 
ska betala deras iordningställande? 
De närmast intresserade skulle man 
kunna tycka, genom sina krognotor 
eller genom någon sorts stiftelse 
med Alfa-Laval och universitetet 
som garanter. 

Därmed är vi framme vid den 
kommunalpolitiska frågan. Den 
borgerliga majoriteten i Lunds 
kommunfullmäktige anser visser
ligen att tiderna är kärva och vi alla 
måste dra in svångremmen etc etc. 
Dock är det medborgarnas plikt att 
solidariskt dela på kostnaderna för 
att middagsätarna ska få en bit mat 
på ett anständigt ställe. J ag är 
allergisk mot stora delar av den 
klassiska politiska terminologin, 
men bäst karaktäriseras faktiskt 
detta som en borgerlig klasstånd
punkt 

Konventionalismens seger 
Alternativ användning? Grand 
hade kunnat erbjuda många möjlig
heter. Lågpris/ungdomshotell (nära 
stationen), föreningarnas hus, 
allaktivitetshus, musikcafe, hem för 
musik- och teatergrupper och 
kanske t.o.m. allt detta på en gång. 
Men borgarna i Lund är inte bara 

representanter för de samhälls
klasser och intressegrupper som 
har valt dem, det må ju ingen 
förtänka. Den borgerlige marginal
väljaren är en försäljningsingenjör 
i Södra Sandby och inte så 
intresserad av fria grupper. Lunds 
borgerliga politiker är rädda, 
konventionella och fantasilösa i allt 
de företar sig. När möjligheten 
fanns att göra något festligt och 
folkligt och för många glädjande 
av denna älskade renässansborg 
som får Bantorget att påminna om 
Loiredalen, vadgör de? Jo, kommer 
med sin nattståndna sentimentalitet 
och sina avslagna guldkrogs
drömmar, och vi får veta att nu ska 
Lund få tillbaka Grand. 

Jag känner till en person som 
offentligen har förklarat att han i 
samband med invigningshögtidlig
heterna kommer att notera vilka 
kommunalråd som förtär hur 
mycket på bröderna Paulssons 
bekostnad: lagen lär sätta vissa 
gränser. Själv funderar jag på att 
iklädd lätt solkiga högtidskläder 
förtära en krympling Kosken på 
bänkarna i buskagen motjärnvägen 
till, varefter jag tänker trycka nästan 
mot någon av Grands glasverandor 
och utropa: "Putäll på er, grevar 
och baroner!" 

Lucifer 
4 september 1981 

Än maten då? 
. . . Lillejulafton -84 är för mig 
förknippad med oangenäma mat
minnen. De flesta lundakrogar var 
stängda. Besök från Stockholm. 
Vill fira lite grand (oavsiktlig vits) . 
Det blir Grand. Lokalen är ju 
pampig. Gamla restaurangmatsalar 
är något speciellt. Men jag förstår 
inte varför sommarverandan har 
blivit permanent. Man blir vänligt 
anvisad ett bord. Sen börjar 
lidandet. Att läsa matsedeln är inte 
kul. Fantasilös mat till skyhöga 
priser. Men okej, är man i Skåne 
går det väl bra att börja med en 
sillbricka. Något som det är svårt 
att misslyckas med. Katastrof. Kokt 
skalad potatis med ett nytt skal. 
Som i skolbespisningen. Mesig 
tomatsill , någotobestämbar inlägg
ning, kokta ägg och en ankommen 
glasmästarsill. Vi börjar vårt 
klagande mjukt och påpekar att 
Skåne bör man åtminstone få 
löksill. Kyparen återvänder med 
beskedet att löksillen ej gick att 
visa upp . . . Middagen fortsatte 
sedan med "Sten Bromans delika
tessköttbullar". När man smakat 
dom förstår man varför det om 
nätterna ibland ses en blek framåt
böjd figurmed karaktäristiskt skägg 
dra genom matsalen, samtidigt som 
ett sataniskt skratt ekar i hotell
foajen ... Unna den kände lunda
profilen frid i sin grav och sluta 
servera dessa förkolnade ärtor och 
potatismos som bättre duger att 
klistra tapeter med . . . De partier 
som varit med och drivit igenom 
Grand kan bara skämmas. 

Chefens Kusin 
Ur "Lund sett från vänster 1985" 

Lång väg till storntarknadsntoratoriunt 
Det var en skrämmande bild av 
alltför många befintliga och 
planerade stormarknader och 
externvaruhus i Skåne som läns
arkitekten Inga Hallen målade upp, 
när länsstyrelsen och regionförbun
det ordnade en konferens om detta 
förra torsdagen. Konferensen hölls 
på den "externa konferensanlägg
ningen" Star Hotell påGastelyckan 
i Lund, samma plats som läns
styrelsen 1970 sade nej till som 
läge för en stormarknad, vilket 
Lund då hade planerat. Lund har ju 
sedan dess lyckats hålla stormark
nader utanför kommunen, om man 
undantar den livsmedelsförsäljning 
som med stöd av folkpartiet tilläts 
i "Mobilia"-varuhuset, och som 
idag tillåts dominera hela anlägg
ningen. 

Stormarknader bygger på en 
privatbilism som ökar utsläpp, öka 
trafikolyckar och överhuvud taget 
bidrar till en utveckling av sam
hället i oönskad riktning, särskilt i 
förhållande till de mål som idag 
gäller för ett miljöanpassat trafik
system och ett hållbart samhälle . 
Lunds negativa inställning beror 
på att det nästan alltid funnits en 
majoritet i kommunen som insett 
dessa konsekvenser - det har mest 
varit moderaterna som i sin 

marknadsliberalism värnat om den 
enskildes rätt och om den fria 
konkurrensen . Folkpartiet var 
tidigare emot stormarknader, men 
ändrade sig i Mobiliaärendet. 
Centern har hittills sagt nej, mest 
av hänsyn till marken men har 
också vacklat i en del ärenden. 
Vänsterpartiet, miljöpartiet och 
socialdemokraterna har varit de 
mest konsekventa motståndarna, 
men ett uppseendeväckande utspel 
gjordes av Larry Andow (s) strax 
före senaste valet med iden om ett 
stort varuhus för mat och annat på 
Pilsåker, strax söder om Mobilia. 
Det tvingades dock sossarna ta 
tillbaka. 

Under den senaste borgerliga 
regeringen luckrades lagstiftningen 
upp så att livsmedelsförsäljning 
inte kunde förbjudas, eftersom det 
kunde strida mot konkurrensen. 
Från 1995 är det åter möjligt att 
förbjuda livsmedelsförsäljning 
inom ett planområde om det kan 
medföra ogynnsamma effekter på 
detaljhandens struktur, t ex cent
rumhandeln i en stad eller ort. 

Regional angelägenhet 
Nu är stormarknadsetableringar 
inte enbart en kommunal angelä 
genhet Inom SSK har kommuner-

na varit överens om att samråda 
med varandra om ex tema e ta b lerin
gar. Det har t ex Burlöv struntat i 
närdet gäller en stor livsmedelshall 
som man vill bygga vid Sunnanå. 
Lund, Malmö och Staffanstorp har 
överklagat, eftersom den riskerar 
hota den egna handeln, särskilt i 
Staffanstorp som nu värnar om sitt 
nya centrum. Regeringen har inte 
avgjort ärendet. Lund har också 
avstyrkt och överklagat Käv linges 
plan för utvidgning av Center Syd, 
vilket har lett till spända relationer 
medlian sossarna i Lund och s
kommunalrådet i Kävlinge, Roland 
Palmqvist. Även Landskrona har 
nu ett hotfullt förslag till en 
gigantisk anläggning för "factory 
outlet", dvs fabriksutförsäljning av 
märkesvaror till halva priset, som 
Landskonas kommunstyrelse
ordförandeLars Wallsten (s) verkar 
för. 

Burlöv, Kävlinge och Lands
krona är tre s-märkta kommuner i 
Lunds närhet som förklarade att de 
inte är ett dugg intresserade av att 
samråda regionalt om såna här 
planer. Tillsammans med borgerl
igt styrda kommuner i Skåne kan 
det bli svårt för regionförbundet att 
enas om ett "moratorium" för 
stormarknader, som föreslogs på 

kon f e ren sen. Landshövdingen 
Bengt Holgersson var annars inte 
främmande för attstaten fåringripa 
genom länsstyrelsen. När nu 
Danmark och Norge infört restrik
tioner i lagstiftningen mot extern
etableringar, kan inte Sverige 
stillatigande se danskar och 
norrmän välla in över Öresunds
bron resp. gränsen vi Svinesund 
och förpesta vår vägar och landskap 
med en massbilism som vi i Skåne 
åtminstone säger oss vilja mot
verka. 

Men önskan om ett långsiktigt 
hållbart trafiksystem är kanske bara 
ett spel för gallerierna? 

Thomas Schlyter 
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HAR DU FLYTTAT? Skicka 1n hela adressdelen till Veckobladet 
(Se ovan) 

22-l- 71 Lund 

NY ADRESS ... . 

V ber att få presentera 
Vera! 

Kanske ni såg bilden redan i 
ett tidigare nummer. Här föl
jer en närmare presentation 
av Vera. 

Du hittar Vera och mycket annat 
material på www. vansterpartiet se 
som är vänsterpartiets centrala 
websidor. 

"Vänsterpartiets har fått en ny 
medarbetare som vi kommer att få 
se mycket av i valrörelsen. Vera är 
en uppkäftig kvinna som kommer 
att kommentera stort och smått, 
tokigt och bra. Hon lovar att bli ett 
häftstift på makthavamas stoL" 

Varje vecka skall man presen
tera en 

Skåne har begärt att få bli arbets
marknadspolitisk frizon. Det bety
der att skåningarna befrias från 
regeringens "volymmål". Det vill 
säga målet att förvara så många 
arbetslösa som möjligt, så billigt 
som möjligt. Till exempel i ALU 
(AlltmöjligtLöstUtanvettigtinne
håll) eller API (AlltPersonalen
Intehinnermenskullegjortändå) m 
fl sysselsättningsåtgärder. 

De arbetslösa har länge undrat 
med meningen med dessa åtgärder, 
men nu fått svar av minister W in
berg? Det är så man gör, sa hon på 
TV -nyheterna, "när det är stor ar
betslöshet, så gäller det bara att 
hålla folk sysselsatta, men närkon
junkturen vänder så ordnar man 
en bra utbildning i de yrken där det 
är efterfrågan på arbetskraft". 

Måste vara upplyftande att höra 
för dem som vandrat ut och in 
bland dessa bokstavskombina
tioner. Varför man inte redan från 
början ordnarutbildningar som ger 
jobb kan ju tyckas lite märkligt. 
Men är helt logiskt med tanke på 
att det är val i september. 

Arga kritiker (LO, AMS, övriga 
partier, Hans Andersson, med fle
ra) menarnämligen attvolymmålet 
bara är till för att snygga till 
regeringens arbetslöshetssiffror. 
Om de arbetslösa får jobb eller 
inte bryr man sig mindre om. 

Men nu ska Skåne befrias från 
detta vansinne. Skåne ska istället 
satsa på USGJ (Utbildning Som
Gerjobb1) 

Olof Palme var vaken för hotet från gentekniken 
Strax innan julhelgen frågade Per orden , Socialstyrelsen, Lands- För övrigt verkar det som om 
Simonsson i en artikel i Sydsven- tingsförbundet; handikapprörel- engagemanget för bioetiken är 
ska Dagbladet om (svenska) poli- sen; läkar-och sjuksköterskekåren; särskilt stort i södra Sverige. Den 
tiker aldrig drömmer om klonade jurister och fria samhällsdebattö- förste ordföranden för SMER var 
får . Det rörde sig om en anmälan rer. Så långt liknar den svenska BertilGöransson.MargittaEdgren 
av en bok som lundaetnologema kommitten sina europeiska mot- och Ulla Tillander har varit 
Susanne Lundin och Mali n Ideland svarigheter. Men Statens Med i- ledamöter av rådet. Bertil Persson, 
är redaktörer för: Gene Technolo- cinsk Etiska Råd är unikt genom Eva Ljunggren och undertecknad 
gy and the Public. Bokens ursprung attdet också harrepresentanter för representerar för närvarande (m), 
är ett symposium som hölls i Lund depolitiskapartiemasommedlem- (fp) och (v). Helge Brattgård har 
våren 1997. Per Simonsson ifråga- mar. Beslutsrätt har i själva verket suttit på svenska kyrkans stol i 
sätter i ett lätt insinuant tonläge bara politikerna. Kommittens många år. 
svenska politikers engagemang i politiska sammansättning garan-
frågor som rör bioetik, framför allt terar inte majoritet åt riksdags-
förknippade med den snabba majoriteten: Socialdemokraterna 
utvecklingen inom den humana har bara två ledamöter och de andra 
genetiken och dess tillämpningar. partierna en var. Arbetet har alltid 
Han drar slutsatsen att politiker är varit inriktat på att bygga besluten 
tryggare när debatten handlar om på bästa möjligakunskapsunderlag 
Toblerone och dyra flygresor än och koncensus. Rådets samman-
när den handlar om klonade får. sättning gör att samtliga riksdags-
Troligen menar han klonade partier har en direktkanal till högt 
människor. kvalificerade samtal om i princip 

Kanske borde viktiga frågor i alla viktiga medicinsketiska 
samband med vetenskapernas frågeställningar. Populistiska 
utveckling förekomma oftare när utspel eller övertramp kan alltså i 
partiledare och framträdande princip inte ursäktas med att 
politiker talar till folket eller kunskapen inte är tillgänglig för 
debatterar, men det är inte lätt att partietellermed attettgenomtänkt 
ständigt ha sådana frågor överst ställningstagande inte är möjligt. 
på dagordningen . Kunskapsupp
byggnad, folkbildning, kontinuer
lig bevakning och snabba reaktio
ner vid vetenskapliga genombrott 
och spektakulära händelser är gott 
nog. 

Tidigt medvetande 
Olof Palme var tidigt medveten 
om att den mycket snabba utveck
lingen inom biologi och medicin 
på djupet berörde grundläggande 
existentiella frågor. Uppfattningen 
om livets början och slut skulle 
komma att revideras som en 
konsekvens av nya kunskaper och 
färdigheter. Nya kunskaper skulle 
kunna tjäna mänskligheten men 
också hota människovärdet. Olof 
Palme samlade framstående per
sonligheter kring sig och rådgjorde 
meddemoch skapade 1985 Statens 
Medicinsk Etiska Råd (National 
Council of Ethics), som är sam
mansatt av "experter" ; profes
sionella etiker; representanter för 
kyrkor, den svenska och jesuit-

Tre områden att bevaka 
Det medicinsk etiska rådet har tre 
huvuduppgifter i sin bevakning av 
människovärdet: 

Rådet skall bestå regeringen 
med kunskapsunderlag av hög 
kvalitet och ge råd till denna. Det 
sker på uppdrag från regeringen 
eller riksdagen, ibland som en sista 
remissinstans när alla andra sagt 
sitt. 

Rådet skall vara ett utsiktstorn, 
varifrån man kan följa fronten på 
den vetenskapliga utvecklingen. 
En uppgift, som är svår att leva 
upp till av flera skäl. Utvecklingens 
hastighet, resursbrist och bristande 
öppenhet i vissa forskargrupper är 
några hinder. 

Sist men inte minst har rådet en 
folkbildande uppgift som uppfylls 
genom årligen återkommande 
!etiska dagar!, en skriftserie, 
ledamöternas deltagande i konfe
renser, seminarier och i media
debatten . 

T vå viktiga kommunalpolitiska möten 
med miljöprofil! 

Den 2 febr uari kommer (efter initiativ från vänsterpartiet) kommun
direktör Lars Granath till partilokalen för att informera sig om vad 
vänsterpartiet vill angående 

a hur ansvaret för strategiska miljöfrågor mer permanent skall 
organiseras 

b möjligheterna att inrätta en miljö- och naturvårdsnämnd/förvaltning 
c miljöarbetets plats i näringslivs- och informationspolicyn 

Den 9 mars erbjuds vänsterpartiet utbildning i Agenda 21-frågor. 
Utbildare blir dels Staffan Norberg (vänsterpartis!), dels någon från 
miljödelegationen. Mer information kommer senare. 

Alla är inte lika vakna 
Alla statsministrar är kanske inte 
lika öppet engagerade, som Olof 
Palme var, engagemanget tycks 
för övrigt variera även mellan 
socialministrarna, men Statens 
Medicinsk Etiska Råd innebär en 
unik och närakoppling mellan etik 
och politik, som kanske gör att 
statsministern kan prioritera annat 
än klonade får i sina mardrömmar. 

Det sägs för övrigt att Dolly är 
gravid. Det har hon blivit på 
alldeles naturlig väg, om det nu 
fortfarande finns en sådan. 

Rolf L Ni ls on 
(l egenskap av vänsterpartiets 
representant i Statens Medicinsk 
Etiska Råd sedan 1989) 

MÖTE!;QMÖTE 
_ .. e .... llll.ial~-
Social ism i vår t id : Ideologiskt 
seminarium 
Söndagen den 8 februari kl1 O i Folkets 
Hus, Lund. 
Medverkande: Hanna Zetterberg , 
Herman Schmid, Sten Lundström och 
Margareta Olofsson. 
Arr: V-Lund 

KOMMUNALPOLITISKA GRUPPEN 
möte Må kl19.30 på partilokal en. Ämne: 
Kommundirektör Lars Granath kommer 
till partilokalen för att prata natur- och 
miljövårdsfrågor. Se notis här bredvid. 

RÖDA KAPELLET Sö kl 18.30. Rep 
med Joakim på Folkuniversitetet kl 
18.45. Samma låtar som förra gången+ 
67:4. Arsmöte: söndag 8/2 kl 18.00 i 
replokalen. Gemensam måltid efter 
mötet. 
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