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~KOMMENTAR 
Att Rolf Nilson nu lämnar 

vänsterpartiet är inte oväntat, men 
icke desto mindre djupt beklagligt. 
Med honom tappar partiet en per
son som i gugo år varit en av dess 
ledande lokala företrädare i kom
munalpolitiken, i riksdagen och i 
landstinget. Han var en av dem 
som drev den hårda men skickliga 
oppositionspolitik som slutligen 
resulterade i att borgarväldet i Lund 
bröts. Han fortsatte i riksdagen, 
där han gjorde betydande insatser 
men föll oturligt bort i samband 
med valkretsomläggningen. Den 
senaste perioden har han varit 
partiets ledande man i landstinget. 

Dessvärre är det nog så att hans 
egen kommentar är den korrekta. 
Vänsterpartiet i Skåne har visat att 
det är inte särskilt intresserat av 
Rolf som företrädare och om det 
.kan man bara säga att grotesk 
misshushållning med en kom
petent och skicklig politiker som 
behövs i det nya Skånelandstinget. 
Men också det han säger om sig 
själv förefaller korrekt: han har 
inget behov av vänsterpartiet 
längre och det är väl också det 
intryck man har fått närman lyssnat 
på Rolf under senare år: han har 
ås iktsmässigt rört sig bort från 
partietMen låt oss också tillägga 
att han oavbrutit varit solidarisk 
med partiets politik, även om han 
inte delat dess åsikter.Det betyder 
inte att han har tigit still: han har 
tvärtom visatett stortpolitisktmod 
i sitt uppträdande. 

Nåväl, sånt händer och behöver 
inte var så dramatiskt. Men det är 
tråkigtfördagens vänsterparti som 
efter sina framgångar verkligen 
behöver erfaret folk av Rolfs typ 
för att göra sig gällande. 

Det finns en tradition kring 
sådana här händelser av att be
skyllningarna ska hagla i luften 
och det ska talas om renegater och 
förrädare. Det skulle vara befri
ande om vi slapp det den här gån
gen. Vi tackar Rolf för hans insatser 
under åren (också som redaktör 
för Veckobladet!), önskar honom 
lycka till i fortsättningen och 
försäkrarattVB:s spalterfortsätter 
att stå öppna för honom. Vi börjar 
i det här numret med att publicera 
en artikel av honom som pre
senterar den utredning om forsk
ningsetik som lades fram på 
måndagen och där Rolf Nilson är 
vänsterpartiets representant. 

Rolf Nilson går 
vänster artiet 
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Begäran om utträde. 

Det är uppenbart att V önsterpartiet kl<.iHlT sig utmärkt utan mig_ 

N u har jag också kommit fram till att.iag klarar mig bättre utan Vänsterpartiet 

Den forsknings
etiska kommitten -
en bearbetning 
av v-reservationen. 

Av Rolf L Nilson 

Så. Tack for migl 

;;t{l&;t / J .l t J 
.... i~i~(~i;~---
Medlem 1970 - 1998. 

f. d. Riksdagsledamot mm. 

Då och då flammar det upp debatter 
om forskningsprojekt som utförs 
på människor, mänskliga celler, 
arvsanlag eller vävnad och den 
etiska granskningen av forskn
ingen. I debatterna kommer all
mänhetens starka engagemang till 
uttryck. Likaså intresset och 
vaksamheten iför forskningens 
utveckling. Man ställer frågor om 

vad som försiggår i laboratorierna 
och om samhället verkligen har 
insyn och kontroll. Kommitten om 
forskningsetik kom till i svall
vågorna av en sådan debatt. Denna 
gången gällde det ett forsk
ningsprojekt vid Huddinge sjukhus 
på foster som skulle aborteras . 

Forts nästa sida 



''Ingen tillstymmelse till utveckling'' 
Rolf Nilson lämnar Vänster

partiet. Rolf är den som kanske 
tydligast personifierat Vänster
partiet i Lund i riks- och landstings
politiken i Skåne på senare år. Han 
går efter att ha petats från posten 
som politisk sekreterare i lands
tinget. 

Politik är ingen försörjnings
inrättning, men Rolf har i 30 år 
ägnat Vänsterpartiet sina krafter 
och valt bort en yrkesmässig 
karriär. Partidistriktet tog inga 
hänsyn alls utan kastade ut honom 
på gatan. Dethade varit anständigt 
att ge honom åtminstone något 
andrum för atthitta en försörjning. 

Det finns de som vill se pet
ningen av Rolf som ett uttryck för 
landsortens uppror mot en politiker 

Forts fr sid l 
Kommitten omforskningsetik skall 
enligt direktiven: . .. undersökahur 
systemet för forskningsetisk 
granskning fungerar idag och 
föreslå de förändringar som 
bedöms nödvändiga. 

Den modell, som Kommitten om 
forskningsetik föreslår för grans k
ning av forskningsprojekt bygger 
på den enskilde forskarens eget 
ansvar. Systemet har byggts upp 
på fri villig väg och utvecklats i 
flera steg sedan slutet av 1960-
talet. Det består av kommitteer, 
som har ansvar för granskning av 
forskningen i en sjukvårdsregion. 
Kommitteerna är knutna till de 
medicinska och odontologiska 
fakulteterna vid universiteten. 
Grunden är ettantal internationella 
medicinsketiska deklarationer. 

Systemet är idag inte reglerat i 
lag. Granskningen är formellt sett 
frivillig, men i praktiken obliga
torisk. Forskningsetik kommit
teernas beslutärrådgivande. Beslut 
skall tas av en enig kommitre . Det 
finns ingen möjlighet att överklaga 
besluten. 

Kommittens förslag innebär 
påtagliga förbättringar av det 
nuvarande systemet: 

Prövningen får stöd i lag. 

Försöksdjuren överväger sin 
situation 

som inte visade någon förståelse 
för satsningar på småsjukhus som 
det i Simrishamn. Den som granskar 
RolfNilsans agerande i landstings
politken kommer att finna att det 
inte var så. Rolf var mycket noga 
med att följa den politik som de 
valda beslutande i distriktsstyrelsen 
stakade ut. 

Rolfhar fram till nu haftett starkt 
stöd ifrån partiorganisationen i 
Lund, då den förnyarpolitik som 
lundaorganisationen stod för 80- och 
90-talen möttes med misstro, 
antagonism och regelrätt motstånd, 
inte minst blandriksorganisationens 
partipartifunktionärer. Efter valet 
har det tidigare stödet för förnyelse 
börjat vackla t.o.m inom den egna 
organisationen i Lund, och det är 

-Lekmannarepresentationen 
förstärks . 

Det är däremot en svaghet att 
man i första hand ser problemen 
och bristerna ur forskarnas och 
universitetsvärldens perspektiv och 
att man föreslår lösningar som håller 
sig inom dessa ramar. Allmän
hetens roll i granskningsprocessen 
får för lite uppmärksamhet. 

Det finns flera negativa konse
kvenser av detta: 

Alternativa sätt att bygga upp ett 
granskningssystem har inte över
vägts tillräckligt noga. 

Lagstiftning utanför högskole
lagen och högskole-förordningen 
har inte utretts . 

Möjlighet till överprövning i 
högre instans har avvisats som 
något, som är främmande för den 
etiska granskningen. 

Ramlag ger helhetssyn 
Det är ett stort framsteg att 
Kommitten föreslår att gransk
ningen skall regleras i lag. Sättet att 
göra detta är inte lika bra. En 
generalklausul i högskoleförord
ningen skall ange att försök med 
människa och mänsklig vävnad 
skall prövas av en oberoende etisk 
kommitte. 

Syftet är att all forskning på 
människa eller mänsk-lig vävnad 
skall prövas, men högskoleförord
ningen når inte utanför högskole
världen. För att bli heltäckande 
måste den föreslagna regleringen 
kompletteras med motsvarande 
förordningar för andra myndigheter 
och privata forskningsinrättningar. 
Om Kommittens förslag förverk
ligas blir resultatet i bästa fall en 
splittrad lagstiftning . 

En särskild ramlag, som reglerar 
den etiska prövningen av alla 
forskningsprojekt med människa 
mm är enligt min mening att före
dra. 

Överprövning av besluten 
Besluten skall enligt förslaget inte 
gå att överklaga. 

Jag delarinte denna uppfattning. 
J ag anser att det är en god princip i 

inte omöjligt att det fick honom att 
ta steget. 

För de flesta är det Rolf Ni! sons 
hållning till EU som är orsaken till 
att han i praktiken mobbas ut ur 
organisationen. Detärredan många 
år sedan somRolfbörjad e diskvali
ficeras för uppdrag i distriktet pga 
sin ED-vänlighet, trots att dessa 
uppdrag inte hade något som helst 
att göra med EU. 

Ingen ifrågasätter Rolf Nilsans 
kompetens. Han är duktig, arbet
sam och lojal. Men han sticker inte 
under stol med vad han själv tycker. 
Hans motståndare som nu domi
nerar distriktet klarar inte en person 
som plötsligt ifrågasätter gamla 
invanda föreställningar, som undrar 
hur saker och ting egentligen 
fungerar och börjar fråga sig med 

demokratiska samhällen att med
borgama-idet här fallet forskarna 
- har möjlighet att överklaga 
myndighetsbeslut 

Danmark foregångsland 
Enligt min mening skall de 

forskningsetiska kommitteernas 
godkänna eller avslå de ansök
ningar, som granskas. Om de bara 
blir rådgivande för man vidare en 
oönskad brist på klarhet i det nya 
granskningssystemet Hur skall ett 
avslag tolkas? Som ett råd att inte 
starta ett forskningsprojekt; eller 
som ett förbud ? 

Kommitten om forskningsetik 
bygger upp sitt system inom 
universitet och högskolor och 
föreslår att ledamöterna i kom
mitteerna skall utses av univer
sitets/högskolestyrelse. 

Jag vill i stället utgå ifrån 
allmänhetens och samhällets 
engagemang i forskningsetiken och 
i vetenskapens utveckling. Då är 
en särskild ramlag om forsknings
etisk granskning rimligare. Det är 
lättare att göra ett sådant system 
heltäckande. Det bör i bestå av 
kommitteer med regionalt ansvar 
för sjukvårdsregioner eller mot
svarande och en central överordnad 
kommitte. 

Ser man den forskningsetiska 
granskningen som en fråga om 
demokratisktinflytande och allmä
nhetens engagemang i forsk
ningens utveckling blir det också 
naturligare att en demokratiskt vald 
församling utser ledamöterna i de 
regionalallokala kommitteerna än 
attuniversitetens och högskolomas 
styrelser gör det. Landstingen -
enskilteller i förening- borde därför 
utse ledamöterna: Hälften lekmän 
och hälften forskare. De senare på 
föreslag av forskarsamhället Lika 
många kvinnor som män. Ett 
snarlikt system finns i vårt grann
land Danmark och fungerar väl. 
Tyvärr har kommittens majoritet 
inte velatlära av deras erfarenheter. 

vem det egentligen är som vi ska 
komma överens. 

De finns de som vill se Skåne
vänstems hållning till det som Rolf 
Nilson representerar som en 
generationsfråga. Men det är att 
söka efter halmstrået, skillnaderna 
gäller politik och politisk inrikt
ning. 

Distriktet domineras idag av små 
organisationermed stortinflytande 
som inte haft någon möjlighet att 
utveckla en parlamentarisk praxis. 
Det är bara i Lund som vänster
partiet till i dag haft någon chans 
till reellt inflytande och fått veta 
vad detta kräver. 

Det är inget nytt att Skåne är 
politiskt efterblivet när det gäller 
vänsterpartiet. 

Det är i sin tur en avspegling av 
gamla dåliga traditioner, där det 
har varit och är viktigare med 
paroller och vad man säger än vad 
man lyckas åstadkomma. Det är en 
klassisk motsättning inom väns
tern. Hur den slutar beror på det 
parlamentariska läget på riksplanet. 

Rolf är en av dem som kompro
misslöst drivit att det gäller att 
samarbeta. Han har kritiserats hårt 
för det, liksom för sin öppenhet. 
Det är en annan dålig tradition inom 
vänstern att inte tillåta olika 
uppfattningarutåt utan attkrävaatt 
diskussion ska föras internt. 

Själv säger Rolf Nilson att han 
beslutade sig för att vänta och tänka 
över sin relation till partiet tills 
dess att han inte längre kände sig 
upprörd och kränkt. 

Han nämner två skäl för att lämna 
partiet. Det ena är demokratisynen 
i partiet, därden gamlakluvenheten 
lever vidare, och det med jämna 
mellanrum dyker upp folk som vill 
rättfärdiga gamla kommunistiska 
försyndelser. Det andra är att det 
inte finns någon tillstymmelse till 
positiv utveckling när det gäller 
Europapolitiken, säger han. 

Vänsterns politik mjukas inte 
upp. När det sker ändringar i 
skrivningar och program blir 
resultatet skärpningar istället för 
att man söker öppna möjligheter. 

När någon försöker sticka upp 
huvudet, slår organisationen 
tillbaka. 

Han bestämde sig definitivt, när 
debatten om nyleninismen flam
made upp för inte så länge sedan. 

Rolf Nilsans avhopp kan följas 
av fler. Och det i ett läge där det 
borde vara viktigare än någonsin 
att stötta den del av vänstern som 
äntligen efter många års irrande i 
öknen nått fram till ett reell t 
samarbete ;ned socialdemokraterna 
-för deras bästa som dethär partiet 
företräder. 

Nyhetsred 



Så går det till på Posten! 
Den sanna berättelsen om Ordets väg till Läsaren 

Måndag. Halv sju på kvällen: redaktören 
anländer till redaktionslokalen, slår på de 
båda PowerMac-arna och tittar genom 
lådan med inkomna bidrag. Några disketter 
med W ord-dokument laddas in., 

Så anländer volontären, redaktörens 
medhjälpare, och det är dags för red~
tionskonferens: disposition av matenal, 
vad som kan bör vara med och vad som 
måste ställas över och vid åttatiden är 
redaktionsverksamheten i full gång: layout, 
rubriksättning, korrekturläsning. Enstaka 
bidrag anländer per telefon under kvällen. 
Så fortsätter arbetet kanske till klockan ett 
eller två på natten. Den sista timmen är 
oerhört sea man är så trött att det blir 
ständiat fel,' även enkla saker tar lång tid. 
När vi~läckt och låst har vi en diskett med 
en tryckfärdig PostScriptversion av VB. 
Tidningen är klar och skulle 1 pnnc1p 
kunna nå läsarna via Internet på mån
dagskvällen. Men nu lämnas den på natt~n 
i en brevlåda på KF-Sigmatryck uppe vid 
Ole Römers väg på LTH-området. 

Tisdag.Förste man på KF Sigma tömmer 
brevlådan och trycker vår lilla upplaga i ett 
nafs innan dagens seriösa verksamhet bör
jar. Tidningen är nu klar, och klockan är 
inte nio ännu. Till elvakaffet anländer ett 
skickebudfrån VB och tartidningsbunten 
ner till redaktionslokalen. Adressören, 
f.n. Cecilia, matar in tidningarna i en 
bläckstråleskrivare kopplad till en Mae. 
Ut kommer tidningarna i postnum
merordning. 

Cecilia tar nu tidningarna på paket
hållaren och cyklar ut till postterminalen 
på Fabriksgatan och lämnar in bunten 
som posttidning B . Den vänliga postexpe
ditören tar emot tidnings bunten och lägger 
den i en back f.v.b. Malmöterminalen. 
Huvuddelen av upplagan ska förvisso till 
Lund och ligger i en särskild bunt och 
borde inte räknas till det avgående, men 
regel är regel. Allt ska till Malmö! Väl 
framme där får det ligga i godan ro över 
natten. Under tiden, i Stockholm: gene
raldirekör Ulf Dahlsten får en orolig natt, 
men kan inte riktigt förstå varför. 

Onsdag.På Malmö Ban: Den del av 
upplagan som ska till Skåne läggs på ~är
skilt avsedd lagringsplats, den ska nu narn
Iigen mogna. Resten sorteras och vidare
befordras. Utrikesposten körs i väg med 
lastbil via Limhamn/Dragör. På Kastrup 
värmer Franfurtplanet upp motorerna, 
Parisplanet står på tur och snart är Vecko
bladet i väg. Väl framme på plats tvekar 
inte Bundespost: snabb sortering på kvällen 
och så i väg på Autobahn. I Paris når VB 
den Gauloise-doftande terminalen för 
XVI:e arrondissementet redan på kvällen. 

I Malmöterminalen däremot ligger 
Veckobladsbunten och mognar. Ett rykte 
säger att den vänds några gånger under 
natten så attden jämna kvaliten bibehålles. 

I sin schangdåbla villakastar sig Ulf 
Dahlsten av och an hela natten och får inte 
en blund i ögonen. Vad, frågar han sig, vad 
har jag gjort? Har jag för hög lön? 

Torsdag. Nu har posten norrifrån nått 
Freiburg i Baden, lastbilen lossas i ottan, 
och så ska tidningen ut till det lanthga 
W y hl . Prenumeranten där gränslar sin 37-
växlade och trampar trankilt ner till grinden 
och fiskar upp sitt nyanlända VB-nummer 
ur brevlådan. Samtidigt i Paris, fast på 

kvällen, kommer prenumeranten hen; efter 
en hård dag på laboratoriet och far sm 
tidning i handen från conciergen .. -Vi~st är 
det intellektuella klimatet 1 Pans stimu
lerande, men vad är väl Le Monde jämfört 
med Veckobladet, säger hon med ett 
småleende till maken, och fördjupar sig i 
diskussionerna om parkeringen på Mårtens
torget framför Saluhal~en(Les Halle~). • 

Men nu rör det pa s1g 1 Malma. Pa 
eftermiddagen avgår postbilen till Lund 
med samma bunt av Veckoblad som gjorde 
den omvändaresan två dygn tidigare. Nu är 
det dags, bara en nattvila återstår. Ulf Dahl
sten sover tungt, men får ingen egentlig ro. 

Fredag.Tidig morgon, postterminalen i 
Lund: Veckobladet sorteras och snart ses 
brevbärarna på de tungt lastade cyklarna 
kämpa sig över Kung Oskars bro. Nu ska 
Veckobladet nå sina läsare i Lund ! Den 
som väntar på något gott väntar aldrig för 
länge, vilket mansärskilt bör erinra sig för 
de fall då tidningen helt enkelt glöms bort 
och inte når fram förrän på måndagen. 

Vad gäller Ulf Dahlsten så har han 
huvudvärk och samvetsnöd och funderar 
på att byta jobb. 

Konklusion. För 
att få kall a sig 
posttidning betalar 
VB i avgift 5000 
kr/år. Sen betalar vi 
ca 2.20 för varje 
utsänt nummer till 
vilket kommer en 
viktavgift om lO kr/ 
kg. Portot blir så 
där 2.50 per ex, 
vilket förs tås är 
betydligt mer än 
tryck- och pappers
kostnaden. 

J ag kan inte 
garantera att varje detalj i berättelsen ovan 
är korrekt men i princip är den det. Varfor 
är det då så här? J a, den förklaring man får 
är att Posten konkurrerar med CityMail 
m.fl. VB har trots allt bara betalt för B-post 
vilket innebär utbärning efter tre dagar. 
Om då Postverket skulle ha burit ut så snart 
det varit möjligt så skulle det ha varit en 
icke acceptabel form av konkurrens . 

Detta är nonsens. Det finns ingen 
konkurrens i Lund och Postverket kan göra 
som det vill . Postverket vill tjäna så mycket 
pengar som möjligt. Det är sig själv posten 
konkurrerar med. Det blir inte billigare för 
Postverket att lägga posten på lagring, 
poängen är att man ska tvinga folk att 
betala ett högre pris. För tio år sedan mnebar 
tolkningen av B-post reglerna att Posten 
inte var skyldig att bära ut förrän efter tre 
dagar- nu tolkar man det så att det inte får 
bäras ut tidigare. 

Det hela är en bagatell förstås, men 
den är symptomatiskt. Det här är inte den 
äkta marknaden som låter tillgång och 
efterfrågan styra priset på ägg och potatis 
utan Marknaden som överideologi och 
perversion, som krav på att det m~ste vara 
pengama som styr. När s.ka bagenem~ ha 
särskilda hyllor där man later brodet mogla 
för försäljning till fattigt folk, när ska vattnet 
vi dricker komma i skilda kvaliteer där de 
som betalar mindre får ett avsiktligt 
förs ämrat? 
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Från det kommunala 

Så har årets första fullmäktige gått av stapeln. Dag
ordningen dominerades av tre ärenden som alla rörde 
trafikfrågor. Planen för kvarteret Blekhagen, Lunda 
MA TS och handlarnas bilar på Mårtenstorget Forst 
debatterades Blekhagen. 

Kvarteret Blekhagen representerar en typ av . 
bebyggelse som har få bevarade m~tsvarig?eter 1 Lund; 
nämligen den förindustriella stadsgarden dar handel, 
hantverk och bostad och i viss mån odling kunde 
förenas. Kvarterets långsmala tomter är ett minne från 
medeltiden. 

I kommunens bevaringsprogram står att läsa om 
Östra Mårtensgatan och kvarteren vid den:"Prägeln av 
småstadsgata bör bevaras och stora blockartade 
nybyggen förhindras .... Den ålderdomliga tomtstruktu
ren och de värdefulla gårdarna bör skyddas." 

Planen för kvarteret Blekhagen gav möjlighet att 
komplettera bebyggelsen utmed Östra Månensgatan 
och låta gatan behålla sin ålderdornliga prägel. 

Borgarna har reserverat sig mot plane.n i By~gnads
nämnden och i Kommunstyrelsen. Det ar allmant kant 
att de gärna vill bygga ett P-hus i Blekhagen. De .. 
hänvisar till ett att fyrahundra P-platser skulle behovas 
i östra delen av Lunds centrum för att mätta något slags 
behov. Påstått behov, hävdar jag, därför att t ex P-huset 
Dammgården sällan är fullt. Dessutom kommer. det att 
byggas flera hundra nya P-platser väster om statiOnen 
både ovan och under jord. 

Bilar flyger som bekant inte, de kör på ~atom a. Och 
att låta Östra Mårtensgatan bli matargata till ett P-hus 
skulle öka trafiken och försämra rniljön.Nu förvånar 
det väl ingen att borgarna villleda in ytterligare trafik i 
centrum. De är kända för att i trafiksammanhang bara 
se till ett särintresse, nämligen bilisternas. Alla andra 
trafikantgrupper får vackert maka på sig. F~ man köra 
med sin bil i centrum, så gör folk det. Men far man det 
inte så går man . Eller cyklar. Eller tar bussen . 

Då hävdar någon att om man inte får köra bil i stan 
så åker folk till Center Syd i stället. Det är möJhgt, 
men knappast i någon större ornfat~ning .• Visst k~n du 
köra dit men du blir tvungen att g a en lang bit pa den 
stora, t;åkiga parkeringsplatsen. Och .inne p å ~en ter 
Syd får man, såvitt jag vet, inte köra. ~~L J?~ bh; det 
till att nyttja apostlahästarna. Och sa ar milJon sa 
erbarmligt tråkig. Ljusår från att promenera runt bland 
affärerna i Lund. 

Att ställa bilen och promenera några hundra meter 
skadar inaen.Det skulle till och med kunna vara till 
gagn för landets försvar om f<;>lk tvingades att röra på 
sig i lite mera. Jag läste 1 udmngen Arbetet. den23. 
januari att:" Allt färre klarar mönstringen till mihtar
tjänst. Under senare år har det blivit allt svårare att 
hitta ungdomar som uppfyller hälso~aven. S~at1stik ur 
pliktverkets register visar entydigt pa en allt sanye 
hälsa hos svenskar i vad som borde vara deras basta 
ungdomsår. I fjol, då 48.500 mönstrade, var det 32 
procent som inte uppfyllde ~aven . .. 

-Många är inte vana att ga 1 marschskor, bara 
ryggsäck och släpa på granatgevär. De är inte ens vana 
att gå eller cykla till skola~.~· .. • 

Att de inte är vana att ga 1 marschskor och slapa pa 
granatgevär kan jag ha en viss förs~åelse för. J?et är 
inte jag heller. Men att ungdom~ m te orkar bara en. 
ryggsäck och att de har usel konditiOn. for att de alltid 
åker bil tycker jag är alarmerande. Har fmns en bra. 
anledning för borgarna att tänka om och medverka till 
att folk kör mindre bil. Annars klarar snart bara 
vänsterpartister och andra miljöextremister hälsokraven 
vid mönstringen. 

Hur gick det då med planen för Blekhage!l? ~o, den 
borgerliga majoritetens ändring av planen g1ck Igenom. 
Detta innebär att södra delen av Jcrarteret undantogs 1 
avvaktan på en P-utredning för östra delen av stadskär-. 
nan. Låt oss hoppas att det blir så dyrt att bygga P-hus 1 
Blekhagen att P-bolaget inte vill ge sig in på de~! .. 

Centerpartiets Bertil Göransson anklagade m1g for 
att springa som en jo-jo från m!n plats ull talarstol.en. 
Det är möjligt. Men det beror 1 sa fall bara på attJ.a? 
inte som Bertil sitter precis bredvid den, och alltsa mte 
kan göra som han - hoppa upp s.om gubb~~ i lådan. 

Cecilia Wadenbåck, parti/oretradare (v) 
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KarinBlom 
Cardavägen D: 85 
2'4 71 Lund 

Klostergården kämpar 
för sitt postkontor 

I förra veckan drabbades Klos
tergården och dess byalag vid ett 
möte med representanter från 
Posten av beskedet att postkontoret 
på Klostergården skulle läggas ner 
till våren. Det märkliga i hela 
historien var att ingen ersätt
ningsentreprenad var framför
handlad. Med andra ord hade man 
börjat i fle änd, vilket också 
påtalades från byalagets ombud. 
Dessutom påvisades inom området 
att ny bostadsbyggnation just pågår 
vilket är liktydigt med ett växande 
kundunderlag i en snar framtid. 

Hamburgare 
och 
felparkerare 

Posten har i dag lämnat bakom 
sig funktionen att vara ett service
fölretag för folket för att bli ett 
marknadsföretag med endast 
vinsten för ögonen, vilkjet byalaget 
beklagade vid mötet. Nedlägg
ningen kommer attatt ha negativa 
följder för Klostergårdens köp
centrum när en så viktig service 
inskränkes eller försvinner. 

Postenms representanter med
delade också att man kommer att 
försämra underlaget för vår post 
genom att överför Rådmansvägen 

Kör-in-hamburgeria 
Få tidningsläsaretorde ha und

gått att lägga märke till att en 
nordamerikansk hamburgerkedja 
vill öppna en kör-in-anläggning 
på Skarpskyttevägen. Bygg
nadsnämndens programförslag för 
detaljplan för området var den 20 
januari uppe för yttrasnde i 
Tekniska nämnden (TN) . De fyra 

till Lund l och Järnåkra till Lund 
2. Detta luktar gammal sJ-trafik
politik, där man brukade försämra 
underlaget genom att lägga om 
tidtabellen så att den ej passade 
flertalet resenärer och därigenom 
skapade anledning att lägga ner 
trafiken. 

Frågan är i dag: Kan man lita på 
Posten? 

Text och teckning: 
Göte Bergström 

borgerliga partierna var uppen
barligen alla anhängare till nya 
pigga avgasutsläpp. Borgarnas 
främsta argument för stödet var att 
"Även befolkningen på Norra 
Fäladen ska kunna få köpa ham
burager" (Elin Ax) och att "det är 
bättr att folk åker till Norra Fäladen 
för att få hamburgare än att de kör 
till Mårtenstorget" (Jörgen 

Jörgensson) Tyvärr villeborgarna 
inte närmare gå in på varför det var 
nödvändigt att köra bil för att 
komma över lite stekt malet kött 
med brödskivor. 

De rödgröna var glädjande nog 
eniga i sin inställning till kör-in
anläggningen - det blev ett klart 
nej. I si t t yttrande motiverade 
partierna sitt nej med trafik
säkerhets- luft, buller- och sociala 
skäl. ""nejet" var alltså ett "ja" till 
en bättre miljö. Diskussionen lär 
komma att rasa vidare ett bra tag 
framöver. 

"Vild" parkering 
Vänsterpartiet har i TN lämnat 

in en skrivelse som den "vilda" 
parkeringen på Mårtenstorget 
Partiet pekar på den irritation som 
felparkerade cyklar ("med rätta") 
utanför Juridicum vållat. Där har 
nu tekniska förvaltningen vidtagit 
resoluta åtgärder. Nu vill (v) rikta 
uppmärksamheten på ett annat 
felparkeringsproblem: fel
parkerade bilar på Mårtenstorget, 
framför allt på norra och östra sidan 
där det råder parkeringsförbud. 
"Den vilda parkeringen omfattar 
ofta mellan ett och två dussin bilar. 
Förutom att felparkerarna berövar 
fotgängarna sitt rättmätiga ut
rymme och hindrar gångtrafiken 
bidrar de också markant till 
förfulningen av torget". Väns
terpartiet vill att krafttag ska tas 
från förvaltningen och nämnd även 
i detta fall. 

neu 

MÖTE !L ('i) ~ÖTE 
--e~~~~··~~-KOMMUNALPOLITISKT MÖTE: 

Måndagsmötet inställt denna veckan 
RÖDA KAPELLET Sö kl 18.45. Rep 
med Joakim. 
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