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Vittrande välfärd? 
Det var fullsatt i Stadshallen i fre
dags eftermiddag när universitets 
samhällsvetenskapliga fakultet 
bjöd på paneldebatt med rubriken 
"Håller den svenska välfärds
modellen in på 2000-talet?" Fram
för oss hade vi en fingerfärdigt 
hopsatt panel: socialminister Lars 
Engqvist, f. justitieministern och 
lundensiska kommunalrådet Gun 
Hellsvik, professorn i socialt arbete 
vid socialhögskolan Sune Sunes
son, nationalekonomiprofessorn 
Ingemar Ståhl. Dekanus, Lars
Göran Stenelo var ordförande. 

Vad är hållbart? 

ett behov av att förändra sin parti
ledning och dess profil i sociala 
frågor. 

En maverick slår till. 
Den som gjorde det hela lite roli
gare och mer spännande var natur
ligtvis Ingemar Ståhl. Ingen kan 
som han med en dos brutal ekono
mism röra om i debatten. Om uni
versitetens uppgift är att få folk att 
tänka till och inte ta något för givet 
gör han en stor insats. Vadå 
"svensk" välfårdsmodell, välfärds
statens idegivare är furst Bismarck, 
Franklin D. Roosevelt och lord 
Beveridge, menade Ståhl. De flesta 
av våra välfärdssystem innebär 
bara att vi får tillbaka ungefär vad 
vi betalat in med några lätta tids
mässiga förskjutningar. Någon 
progressivitet i beskattningen har 
vi knappast. Däremot erbjuder de 
en del ekonomiska incitament som 
får konsekvenser för t. ex. familje
politiken. Välfungerande familjer 
får inte samma stöd som ensam
stående mödrar och samhället upp-

muntrar alltså uppväxtmiljöer som 
förmodligen inte är de mest för
delaktiga. 

Det var just den provokation de-
. batten behövde och Ståhl fick 
mycket riktigt höra att de utsatta i 
samhället sällan frivilligt har satt 
sig i bidragsberoende och definitivt 
inte ägnar sig åt matematiskakalky
ler om vad som bäst lönar sig. Eko
nomer bygger sina teorier på före
ställningen att andra bara handlar 
från rationella ekonomiska kalky
ler, men de är bara ekonomerna 
själva som handlar så. Jo, invänd
ningen är väl inte ny, men det ligger 
lite i den. 

Ja, så var det lite snack om den 
offentliga sektorn. Mantrat vård, 
skola och omsorg och opera, skäm
tade Ståhl, och antydde något om 
att det kanske inte var någon 
speciellt inkomstutjämnande politik 
attsubventionera operabesöken. J a, 
så gick det några rundor till och så 
fick några dåliga frågor från 
publiken avsluta tillställningen. 

Sten H. 
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Citat I 
Den natur som efterfrågas för dess 
egen skull återfinns i lekparker för 
vuxna, där gräset kav Jas ut, hålls efter 
med bekämpningsmedel och där 
allmänheten jagas iväg med anslag 
av typen: "Välkommen till Kungs
markens golfbana. Träff av golfboll 
kan vara livsfarligt." I sornliga fall, 
som i en planerad golfbana på 
Bjärehalvön, kommer skyhöga 
årsavgifter och inhägnader att 
utestänga andra än de allra rikaste 
från ett område som tidigare varit 
tillgängligt för alla. 
Thomas Anderberg i DN (28 aug). 

Citat II 
EMU-motståndet har inte ett dugg 
med någon sorts inskränktnationalism 
att göra. Om jag ska vara privat, så är 
jag i högsta grad för europeiskt 
samarbete och har ägnat ett halvt liv 
åt den sortens frågor. Men jag är 
dessutom för demokrati, folkstyre, 
folksuveränitet och mot storskalighet. 
På dessa grunder blir ett nej till EMU 
fullkomligt självklart. 
Olle Svenning i Aftonbladet, (25 aug). 

Hållbart, sustainable, som detheter 
på engelska, är ju ett modeord och 
nog var det lite oklart vad det ska 
betyda i detta sammanhang. Som 
Sunesson, den ende socialt sak
kunnife i panelen, anmärkte visar 
sig ju sedan länge dödförklarade 
välfärdssystem leva vidare i hög 
välmåga- t.ex. det italienska där 
människor pensioneras vid femtio 
års ålder. Han trodde nog vi kunde 
fortsätta även om det finns klara 
tecken till sammanQIO.tt vad gäller 
stödet till speciellt svaga grupper. 

Lars Engqvist gick ut hårt: de 
sista hundra åren har det inträffat 
två stora skiften i svensk social
politik. Det första var unders sek
lets första årtionden när människor 
i alla politiska grupper insåg att 
det moderna in dus trisamhälle t inte 
bara producerade rikedom utan 
också social misär. Problemet var 
att de rika hade för mycket pengar 
och de fattiga för lite och då borde 
staten och politiken gripa in. Men 
någon gång under 1980-talet slog 
det om, nu var problemet att de 
rika hade för lite pengar (för att 
arbeta och åstadkomma mer väl
stånd) och de fattiga för mycket. 
Han hoppades att det skulle slå om 
igen. 

Ont VB och franttiden 

Hellsvik på hemmaplan 
Det lät definitivt inte så från Gun 
Hellsvik som verkligen körde den 
klassiska högerlinjen i sitt inled
ningsanförande. Medborgarna 
hade inget att säga till, farbror 
Staten visste bästoch man strunta
de i vad individerna tyckte och 
ville. Nuvarande politik "leder oss 
in i en mardröm". Det var nästan 
lite pinsamt att höra henne, hon 
körde med klicheer och osanningar 
som att Sverige nu inte hade kvar 
någon spetskompetens. Om man 
inte förstått det tidigare stod det 
klart att moderaterna faktiskt har 

Efter förra veckans artikel i VB av 
Rune Liljeqvist om sagda tidnings 
framtid så kanske det skulle vara 
på sin plats med en beskrivning av 
det faktiska läget. Huruvida det 
förekommer rykten vet jag inte, 
det somjag tänker beskriva här är 
i stort sett det samma som redo
visades för Rune och resten av 
vänsterpartiets medlemmar vid 
årsmötet ifebruari. Sedan dess har 
inget hänt i frågan så behovet av 
rykten verkar överdrivet. 

Veckobladet är en liten vecko
tidning som gjorts av ideella krafter 
i snart 25 år. Tidningens ställning 
till vänsterpartietharväxlat genom 
åren, från organ för till dagens 
skenbara självständighet, men hela 
tiden har samma sak gällt för ar
betet med att göra VB. Den har 
gjorts av politiskt aktiva vänster
partister som en del av deras in
satser för partiet. 

För att VB skall kunna finnas 
behövs tre saker; pengar, prenu
meranter (läsare) och arbetskraft. 

Vad ekonomin beträffar har 
mycket litet hänt de senaste fem 
åren, VB behöver ett tillskott på ca 
10.000 kr/år utöver vad man får in 
från prenumeranterna för att gå 
runt. Detta har lämnats som bidrag 
av vänsterpartiet genom åren och 
ingenting tyder på att denna be
talningsviljasviktar, tvärtom. Eko-

norniskt har VB alltså inga akuta 
problem. 

En tidning måste ha läsare. VB 
har under alla år varit en tidning 
som man betalt för så låt mig kalla 
läsarna prenumeranter i fortsätt
ningen. VB skickas idag ut till 295 
adresser varav 268 är betalande 
prenumeranter. Varken mer eller 
mindre, vad än Rune L behagar tro. 
Denna siffra har nåtts efter en 
ganska stabil nedgång sedan 1980 
då tidningen sommesthade ca 1.000 
betalande prenumeranter. Vissa år 
lite mer minskning, vissa lite mindre 
men ganska stabilt. Kärngruppen 
bland prenumeranterna har hela 
tiden varit partiets medlemmar och 
andra som står vänsterpartiet 
mycket nära. De senaste åren har 
det kommit många nya medlemmar 
till vänsterpartiet, dessa har fått 
tidningen gratis under sitt första år 
som medlemmar. När de därefter 
tillfrågats om de vill fortsätta att 
prenumerera är det mindre än en 
tredjedel som svarat ja. Det låga 
antaletintresserade läsare i allmän
het och det urusla gensvaret från 
partiets nya medlemmar är för mig 
en väldigt klar indikation på att VB 
snart gjort sitt. 

Det tredje som behövs är per
sonal. VB betalaridagförtryckning 
och porto. Vänsterpartiet betalar 
för datorer och adressering. Allt 

övrigt arbete är idag obetalt. Kon
kret finns det idag ett tiotal som 
regelbundet skriver i tidningen. 
Det finns tre personer som fun
gerar som redaktörer och ansvarar 
för att tidningen tillverkas., det 
finns dessutom en person som är 
ansvarig för att ekonomin funge
rar. Dessa fyra personer vill av
veckla, möjligen vill några bara 
trappa ned, sitt arbete med VB. 
Vi som gör tidningen nu kommer 
att göra det året ut men inte längre. 
VB är inte dessa personers en
skilda egendom så VB kan 
fortsätta så länge det finns nya 
hågade tidningsmakare som tar 
över staffett-pinnen. Det är nu 
liksom tidigare fritt fram att ta 
över. Jag själv och minst en re
daktör lämnar gärna över i mor
gon dag om så skulle vara. Om 
ingen tar över så upphörtidningen 
vid nästa årsskifte. 

Svårare iin så är det inte. Här 
behövs inga rykten, allmänt väl
lovliga ideer, krokodiltårar eller 
applåder. Det finns ingen diffus 
ekonomisk kris, inget politiskt 
motarbetande eller någon annan 
skenanledning. Det är bara hårt 
arbete och prenumeranter som 
räk-nas. Fixar någon detta så blir 
det en tidning nästa millenium, 
annars tar det slut i år. 

Göran Persson 



~KOMMENTAR 
Citytunneln igen 
Citytunneln går inte att göra bil
ligare, kom den speciella expert
gruppen fram till. Alltså kommer 
den attkosta 7 miljarder, eventuellt 
något mer. Dessutom är det tvek
samt om den blir fårdig ens till år 
2007. Då ska man minnas att den 
först utlovades till 2004 och att 
man sen sa 2005. 

Det finns starka skäl för City
tunneln. Den förbättrar tågtrafikens 
möjlighet att tidsmässigt konkur
rera med bil och buss, vilket är 
svårare om tågen ska in på Malmö 
C och vända för att sen runda hela 
stan. Den är utmärkt för lokal
trafiken, d.v.s. pågatågen, eftersom 
den skapar en ny central station i 
Malmö, inom gångavstånd från en 
mängd arbetsplatser och andra 
mål punkter, och gör det möjligt att 
smidigt köra pågatåg t.ex. Lund
Malmö- Trelleborg/Y stad. Fast 
stationens ställning försvagas ge
nom att den i det senaste förslaget 
(av geotekniska skäl) har förskjutits 
ytterligare västerut från Triangeln. 

Att Citytunneln är av intresse 
för Lund är alltså ostridigt. Och 
Lundaresenärerna har fått vara med 
att betala till den genom M-läns
trafikens rekordtaxor. 

Är då Citytunneln värd 7 miljar
der? Det beror på vem som ska 
betala. Ar det bilisterna på bron så 
är det bara att tacka och ta emot. 
Där finns det pengar att hämta. Nu 
väntar prognoserna 35-40 000 bilar 
om dygnet efter en tid (se Lucifer 
här intill) . Det ska delvis åstad
kommas genom att man rabatterar 
de flitiga användarnas resor. Detta 
stärker i och för sej kravet på en 
tidsmässigt konkurrenskraftig 
tågförbindelse. 

Men eftersom alla parter lär få 
vara med om att täcka fördyringen, 
alltså även tågresenärerna och den 
konkursmässiga regionen (för att 
inte tala om det svarta hålet Malmö 
kommun), är detdags attsäga stopp. 
Det finns möjligheter att göra det, 
även om de inte ska överdrivas. 
Det finns nämligen anledning att 
instämma i Karin Svensson Smiths 
farhågor (i VB nr 21) expertgransk
niogen var ett spel för galleriet. 
Persson & Reepalu har för sin del 
bestämt att tunneln ska byggas. 

Ett problem särskilt för vänster
partiet är emellertid att det saknas 
ett gemensamt alternativ. Ett spår i 
ytläge längs Limhamnsbanan 
utmed havet kan visserligen inte 
ha någon central station för Öre
sunds- och pågatåg, men ger Lim
hamn fina förbindelser, samtidigt 
som tågresenärerna får dagsljus och 
vacker utsikt. Och den lösningen 
är miljarder billigare! 

Tyvärr prioriterar Malmövän
stern ett yttre godsspår, och det 
enbart på grund av en lokal panik
rörelse som uppstått utmed Konti 
nentbanan, ledd av Skånska Dag
bladets familjeredaktör. På en 
"storstadskonferens" för ett par år 
sen visade det sej att motsvarande 
farhågor bland vänsterpolitikerna i 
Stockholm och Göteborg, trots att 
det åtminstone på den senare orten 
handlar om betydligt fler tåg genom 
bostadsområden, även sådana med 
farligt gods . En sak vore om ett 
särskilt godsspår behövdes av 
kapacitetsskäl men där är vi tyvärr 
inte, järnvägens godstrafik stagne
rar. I det läget finns det många 
investeringsprojekt som är åtskil
ligt angelägnare. 

Fasttidsperspektivet har nu bli vit 
så långt att ett år mer eller mindre 
kanske inte spelar så stor roll. Det 
bästa samlandetkravet är måhända 
en ny stor utredning som tar ett 
samlat grepp om Malmös och 
regionens järnvägs- och kollektiv
trafikfrågor. Med målet att få ut 
mesta möjliga effekt av de alltför 
få miljarderna. 

Befintliga ochföreslagna bansträckningar i Malmö. Kartan är 
hämtad från tunnelprojektets webbplats. VB föredrar kustlinjen, dvs. 
gamla Malmö- Limhamns järnväg, "Sillabanan ". 

En W endist träder till dt 
Det är omöjligt att låta bli att kom
mentera moderaternas ledarval 
även i denna den mest lokala av 
tidningar. Här har vi Sveriges mest 
framgångsrika parti, frustande av 
ungdomlig vitalitet, himlastorman
de i sin vilja att göra om samhället, 
bågnande av ekonomiska resurser 
och med ett oreserverat stöd från 
både den gamla och nya överklas
sen. Och så utbryter denna för
virring och detta kattrakande! 

Problemet är kanske att det förakt 
för politiken som är en så central 
del av partiets hållning fårgar av 
sig på den egna rekryteringen. Det 
är, lite grovt uttryckt, bara deras B
lag som verkar i partipolitiken. Det 
som räknas är pengar, makt och 
prestige som uppnås i näringslivet, 
i statsapparaten eller i professio
nerna. Den politiska karriärvägen 
är helt enkelt mindre attraktiv för 
människor med högervärderingar 
och då blir det som det blir. 

Lite personförföljelse 
Veckobladet är positiv till att det 
blir en ny skånsk partiledare (var 
Bertil Ohlin den senaste ?), även 
om Sibbhult är lite vällångt upp i 
Göingeskogarna. Givetvis står vi 
som historiematerialister över den 
simpla personfixeringen och ägnar 
bara förströdd uppmärk-samhet åt 
avslöjandena om hur Lundgren 
krävde SJ på kr 3.- för icke 
uppdrucket kaffe, men lite kan vi 
ändå bidra med. Det är våra hemliga 
militära källor som har ett och annat 
att säga om Lundgrens officers
karriär vid artilleriet i Norra Åsum. 
De antyder att de aldrig mött en så 
fantasilös och fyrkantig reserv
officer under sin militära bana. Men 
det kanske man hade sagt om man 
mött Gösta Bohman också? 

Några wendister från ett flygan
de batteri under forcerad förflytt
ning. Ar det Bo Lundgren t. h? 

Vad var det vi sa? 
Det har inte saknats en försmädlig 
biton i kommentarerna kring den 
snart fårdiga Oresundsbron: vad 
säger ni bromotståndare nu då? J ag 
kan bara tala för mig själv och 
säger: vad var det vi sa? Det 
handlade ju om biltrafiken och för 
att möta miljöopinionen talade re
gering och riksdag om att taxorna 
skulle sättas så att det blev l O 000 
bilar/dygn. Lögn och bedrägeri, sa 
vi, det är bara som ni säger. 

"Vi räknarrealistisktmed 12 000 
bilar per dygn under öppningsåret, 
och sedan ska ju utbytet och sam
arbetet mellan Skåne och Själland 
öka, enligt politikernas planer. Om 
fem år handlar det troligen om 
25 000 eller 26 000 bilar per dygn 

på bron, säger Thomas Kristofers
son, marknadschef på Öresunds
konsortiet." (DN 25 aug). 

Och till det kan man bara lägga 
att bron är dimensionerad för 
55 000 bilar per dygn. Lurad igen 
alltså, av i stort sett samma männi
skor som gav oss 12 kärnkraftverk 
sedan vi sagt nej till dem och som 
tog oss in i EU under falska före
speglingar. Vem har sagt att den 
offentliga lögnen skulle ha spelat 
ut sin roll i politiken? 

Fasanvägen och pressen 
Problemet Fasanvägen avhandlas i 
veckans VB på annan plats, men 
mer finns det att säga. Det fasci
nerande är att det var så nära. 
Motorsågarna låg startklara när Jan 
Mårtensson skrev sin krönika i 
Sydsvenskan. Visst, det fanns det 
f anns grupper på väster som 
försökte bilda opinion. Det fanns 
också opposition i frågan från 
vänstern och miljöpartiet, men vad 
bryr sig borgarna om det och 
sossarna hade lagt sig. Det som gav 
legitimitet och ny kraft åt oppo
sitionen var Mårtenssons krönika. 
Så vitt jag kan minnas var den 
ovanlig på det sättet att den tog 
ställning, om än i milda ordalag, i 
en kontroversiell fråga , dv s. 
fungerade som en ledarartikel i en 
lokaltidning. Lund med 100 000 
invånare är ju den största staden i 
Sveriges som saknar en lokalt 
utkommande dagstidning och Per 
T. Ohlsson och hans gäng på 
ledarsidan rör sig tacksamt nog i 
högre sfårer än Lunds lokal politik. 

Mårtensson lämnar ju nu chef
skapet på lundasidan men han har 
jobbat där i trettio år. Kommu
nalpolitiker har kommit och gått 
men Mårtensson har varit kvar och 
sådant ger en stark ställning. Fallet 
Fasanvägen visar vilken makt han 
har när han använder den. Vi på the 
other side of the railroad tracks 
uppskattar förstås insatsen. Där
utöver stärker det alla oss som tror 
på det tryckta ordets makt. 

På tal om det så lämnade ju 
Arbetet länge walk-over i kampen 
om tidningsläsarna i Lund. Men nu 
kommer de starkt: tidningen som 
helhet har piggnat till betydligt 
undernye redaktören Mats Ekdahl, 
och det har börjat stå lite på lunda
sidorna. Vi på VB ser fram mot 
konkurrensen! 

New Age? 
Till sist bara några ord om det 
märkliga gäng av PR-folk och 
kanslihushöger som skrev en artikel 
på DN-debatt om hur alla goda 
krafter nu ska samla sig kring ett 
gemensamt politiskt kontrakt. Det 
stoden omisskännlig doft av New 
Age och företagssponsrade supeer 
över artikeln och Hans Bergström 
iD N älskade denförs tås. Sanningen 
är naturligtvis att de socialdemo
kratiska undertecknarna visat starkt 
bristande politiskt omdöme, medan 
näringslivsrepresentanterna har 
gjort sig omöjliga efter samröret 
med sossarna. Så kan det gå. 

Lucifer 



Några 
IU1'U1in!nnlare 
på Väster 
under ivrig 
aktion. 

Fasanvägens fasor 
Vi var väl ettnittiotal personer som 
kom till Tekniska nämndens hastigt 
utlysta informationsmöte på Pol
hemsskolan i förra veckan om den 
nu så berömda korsningen mellan 
cykelvägen och Fasanvägen. Allt 
var ju klart: röda plastband var 
knutna om de träd som skulle fållas 
inför tunnelbygget och entre
prenadfirman låg i startgroparna. 
Så, inför folkstormen vek sig Tek
niska nämndens majoritet och ställ
de in det hela. Det var ett klokt 
beslut, något annat hade varit poli
tiskt självmord. 

scillaskogen hotad 
Nu fick vi hörahela bakgrunden av 
Jörgen J örgensson, nämndens ord
förande (fp): om hur det hela 
handlade om LundaMaTs, vilket 
betyder Miljöanpassat Trafik
system. Lund skulle bli trafik
säkert. olyckorna skulle byggas 
bort och Lund skulle bli en 
cykelstad. Det var väl alldeles 
utmärkt, det var bara det att för 
detta skulle krävas 20 nya cykel
tunnlar. Tjänstemännen fyllde på: 
det var naturligt att börja med 
Fasanvägskorsningen och där gäll
de det att väga samman trafik
farorna, cykeltrafiken och hän
synen till Holmbergska parken, 
även känd som Scillaskogen. 

Resultatet blev tunnelförslaget 
och de närvarandes dom över det 
var verkligen inte mild. Det måste 
dock sägas att det i några fall var 
plågsamt att höra angreppen på 
tjänstemännen med mycket snack 
om deras kompetens. Man ska 
förvisso vara på sin vakt mot 
tjänstemannamakten. Men allt jag 
hörde från deras sida vittnade om 
att de var väl medvetna om miljö
komplikationerna här och att deras 
förslag inte kommit till på lösa 
boliner. J ag tyckte att de, särskilt 
tekniske chefen Göran Eriksson, 
visade prov på både omdöme och 
inlevelse och alls inte var värda de 
grova påhopp som kom från några 
håll. Korsningen vid Fasanvägen 
är en farlig plats och om inget görs 
så kommer människor att grovt 
skadas och dö där. 

Alternativ finns 
Men vad som också kom fram var 
att det finns andra möjligheter än 

tunnel. De flesta verkade ha klara 
sympatier för en lösning med hast
ighetssänkning, bättre och ljusstar
kare signalanordningar och even
tuellt också gupp eller förträng
ning. Det är åtgärder som skulle 
kosta en tiondel av tunneln, men de 
tycks ingen ha övervägt på allvar. 
Sympatiskt nog är det just det 
förslaget vänsterpartiet genom sin 
ledamot UlfNymark har framfört. 
Ordförande Jörgensson varnade 
karakteristiskt nog redan från 
mötets början inför att blanda 
politik i det här ärendet. Jo, han är 
ingen ondsint person och han tror 
säkert på vad han säger, men man 
skulle vilja att en politiker i hans 
position inser att det faktiskt finns 
motsättningar och att vi har ett po
litiskt system som är till just för att 
hantera motsättningar. Ingen 
politik, det säger han sedan bor
garna som en man röstat ner alter
nativen! 

Prominenta politiker 
Det var gott om prominenta Väs
terpolitiker i den talföra publiken: 
vi fick höra både Biddy Nilsson 
och Solveig Ekström, Ulla Säther 
och Mats Olsson. Malena Lars vall, 
själv planarkitekt i Malmö, visade 
bilder och talade varmt om hur 
vacker den grönomgärdade över
gången faktiskt är. Nu har ärendet 
gått till Byggnadsnämnden för stor 
behandling och nu kommer det att 
tas fram fler förslag berättade Gun
nar Jönsson (s). Det ska nog gå att 
undvika en tunnel, kan man gissa. 

En tänkvärd historia 
Och nog är det här ärendet tänkvärt. 
Statliga pengar finns, omfattande 
utredningar har gjorts, kunnig per
sonal jobbar med ärendet. Och 
resultatet blir ett förslag som med 
miljömotiv skulle ha produceraten 
ökad biltrafik på en av Lunds mest 
olämpliga trafikleder, resulterat i 
kraftiga ingrepp i ett älskat 
grönområde och troligen ha skapat 
nya farligheter. De bästa avsikter 
ledde till ett förslag som var så 
usel t att Lennart Prytz (s), som inte 
precis är en uppviglare, var beredd 
att bli trädkramare! 

Sten H. 

Så går det till 
i Kommunfullmäktige 
Att kommunfullmäktige i Lund är Förmodligen gjorde hon det helt 
en pratglad församling är välkänt. och hållet i egenskap av fp:s leading 
Att en del av ledamöterna pratar lady och självutnämnd VD i Lunds 
för prataodets egen skull och för att Rådhus. Hon tillhör dem som gillar 
de älskar att höra sin egen röst är att synas och att höra sin egen röst, 
också välkänt. Ibland kan det vara gärna mycket och länge. Birgitta 
svårt att hänga med i debattens Sörlycke (kd) höll först en längre 
krumsprång och vad detegentligen filosofiskutläggning om ordet etik, 
är som diskuteras. för att sedan trassla in sig ordentligt 

En viss svårighet att hålla sig till i en total begreppsförvirring om 
ämnet kan understundom skönjas. innebörden av etik respektive de
Som t. ex. på senaste sammanträdet mokrati. Ordet demokrati ansåg 
Ett av ärendena vi hade att behandla hon för värdeladdat för att stå med 
var en skrivelse från s, v, mp och i planen. Birgitta ansåg också att 
c i KDN-Dalby angående KDN- små barn har det bättrehemma (läs 
Dalbys bevarande. Men vad var hos mamma) än på förskolan. 
det egentligen som diskuterades Hemma kan föräldrarna föra över 
under denna punkt? Var det vem sina egna värderingar på barnen 
som hade haft semester respektive iförskolanfårbarnenlärasigdemo
inte hade haft detta, eller var det krati. Det är intressant att åsikter 
klädseln - kortbyxor respektive om var barn har det bäst kommer 
kjol? Var det vem som hade in- från en reaktionär kristdemokrat 
bjudit vem till överläggningarinför utan egna barn. 
omorganisationen? Var det vem Mötet avslutades med en enkel 
som hade suttit och väntat på vem fråga ställd av UlfNymark (v) om 
som inte kom? Och vem hade i så gång- och cykel tunnlar. Frågan 
fall tipsat tidningen som också ställdes till Jörgen Jörgensen (fp), 
väntade på vem det nu var som inte ordförande i Tekniska nämnden . 
kom? Vardetvem somhadelängst Alla som läser SDS vet atthan inte 
till telefonen eller vem som med är något charmtroll och att han har 
lätthet kunde ha knackat på dörren? mindre karisma än J an Mårrenssons 
Omröstningenutföll33-32ochden hankatt. I en debatt mot Ulf har 
gällde i alla fall inte kortbyxorna. Jörgen således inte en chans. Ulf 
"Skrotningsalliansen" avgick som kan dessutom vara vansinnigtrolig 
väntat med segern. och han får ofta till det så att man 

Nästa punkt var Förskaleplan vrider sig av skratt. Fullmäktige
för Lunds kommun. Här var Tove mötet avslutades följdaktligen med 
Klette först uppe i talarstolen. Hon skrattkramp. 
tackade alla som varit med och Cecilia Wadenbäck 
utarbetat denna utmärkta plan. 

Byggnadsnämnden ute och reser 
Ledamöterna i byggnadsnämnden 
och tjänstemännen på stadsarki
tektkontoret åkte förra veckan på 
studieresa till bornässan H99 i Hel
singborg. Bostadsområdet, somhe
ter Norra Hamnen och ligger all
deles norr om Helsingörsbåtarnas 
farjeläge, består av tretton ganska 
höga och smala lamellhus somlig
ger längs kajen. Husen är vitputsade 
med mycket glas och andas funkis. 

Efter inledning av Olle Reiter 
(f.d. stadsbyggnadsdirektör i Hel
singborg) blev vi guidade runt 
mässområdet Före lunchen gavs 
möjlighet till egna strövtåg. Efter
som vi vid det laget befann oss 
långt ute vid det gamla lotshuset 
var det naturligt att ta tillfållet i akt 
och bese det femtontal småflyttbara 
hus som fanns uppställda mellan 
lotshuset och restaurangen där 
lunchen skulle intas. J ag förälskade 
mig omedelbart i Träslottets eko
logiska kolonistuga på 9 kvm, 
byggd av trä med torvtak, med en 
växthusdel på 11 kvm. Runt om 
stugan låg den ekologiska koloni
lotten, inte stor men välplanerad. 
J ag antar att det hela appelerade till 
mitt småländska bondearv. Flytt
bara Fia, som vunnit förstapriset, 
var jag däremot inte så imponerad 
av. 

Efter lunchen, som var god men 
absolut inte värd priset trots levande 
pianomusik, passade jag på att gå 

husesyn i ett antal lägenheter. 
Lägenheterna var fina men hyran 
astronomisk. En trea på 90 kvm för 
l O 433 kr/mån eller en fyra på 132 
kvm för 15 653/mån. Då gillade 
jag bättre Ikeas Bo Klok hus. Här 
hade man på en yta stor som en 
ordinär villatomt byggt ett vinkel
hus med sex lägenheter. Alla med 
egen liten täppa eller balkong och 
dessutom en gemensam gård. Des
sa lägenheter kostade lite drygt 
3000 kr/mån oavsett om det var 
hyres- eller bostadsrätt. Ett klart 
prisvärt boende- när bygger vi det 
första Bo Klokhuset i Lund? 

En intressant aspekt på det hela 
är att Bo Klokhuset skall monteras 
ned ochflyttas till ett annat bostads
område efter bomässan. Det platsar 
tydligen inte in i detta exklusiva 
bostadsområde där en femrums
lägenhet i områdets fulaste hus nyss 
såldes för fem miljoner. 

För att kunna bosätta sig i Norra 
Hamnen gäller det att ha gott om 
pengar. Men å andra sidan borde 
området innebära ett uppsving för 
fönsterputsarnaiHelsingborg . Alla 
dessa stora glaspartier utåt havet 
lär få en tjock beläggning av saltig 
sörja var gång det blåser fuktigt 
från havet, och det lär det ju göra en 
stor del av året. 

Cecilia Wadenbäck 

Glöm inte nästa veckas möten! 
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Vänsterpartiets offensiv för en bättre och säkrare trafikmiljö: 

Ge fotgängare och cyklister företräde 
"Lunds profil som cykelstad skall 
utvecklas" heter det i ett inrikt
ningsmål som först Tekniska 
nämnden och sedermera kom
munfullmäktige antagit. Inom 
ramen för det lokala investe
ringsprogrammet för ett ekolo
giskt hållbart samhälle heter ett 
av de tyngsta projekten "Cykel
kommunen", vars syfte är just det 
som namnet antyder: att skapa en 
bra och säker miljö för cykeltra
fiken. Representanter för de flesta 
politiska partier talar därtill ofta 
och gärna om vikten av att "prio
ritera" cykeltrafiken. 

Utgår man från beslut, doku
ment och högstämda uttalanden 
så kan man lätt förledas att tro att 
Lund ligger väl framme vad gäller 
vägstandard och framkomlighet 
för cyklister. Tyvärr är verklig
heten en helt annan. Villkoren för 

cykel-trafiken kommer inte ens 
tillnärmelsevis upp till den nivå 
som gäller för biltrafiken. 

Med utgångspunktfrån vänster
partiets trafikpolitiska program för 
Lunds kommun-Maldivemas sak 
är vår! - kommer vänsterpartiets 
grupp i Tekniska nämnden att 
under hösten -99/våren -00 lämna 
in ett antal skrivelser som genom 
konkreta exempel hämtade ur fot
gängarens och/eller cykli sten 
kärva trafikvardag illustrerar hur 
långtifrån "Cykelkommunen" vi i 
verkligheten befinner oss, att det i 
själva verket är biltrafiken som 
"prioriteras" och att cykel- och 
gångtrafik faktiskt utsätts för vad 
som i många fall måste betecknas 
som kränkande särbehandling i 
förhållande till biltrafiken. Bilis
men är Trafiken. Cykel- och gång-

trafik räknas oftast inte som 
"riktig" trafik. 

Vänsterpartiet vill ändra på 
detta. Att gå eller att cykla är det i 
särklass mest miljövänliga sättet 
att transportera sig. Samtidigt är 
gång- och cykeltrafikanterna ytter
ligt utsatta som trafikantgrupp 
eftersom de är oskyddade. Våra 
förslag syftar till att gång- och 
cykeltrafiken åtminstone en lika, 
fast helst högre, standard som bil
trafiken. 

Vår förs ta skrivelse under sam
lingsrubriken "Ge fotgängare och 
cyklister fö reträde!" tar upp ett av 
de tydligaste exemplen på diskri
minering av gång- och cykeltra
fikanter: knapptryckeriet vid 
trafikljusen. 

Ulf Nymark (v) 
ledamot i Tekniska nämnden 

~ ~~!!.~,~! ~!u!~!,,~ h!I~tr~}f ~!~,~!tig• Tmf;ren h>de 
malsa~t~ung "!'ed sm resa so~ likheter med signalerna för den samma laga status och komfort 
t.ex. b1hste!l: 1 de flesta fall ar Riktiga Trafiken. som cyklisten skulle en bilfärd 1 

syftet att sa snabbt, enkelt och samma sträckning innebära att 
bekvämt som möjligt komma Skilda styrsystem bilisten fem gånger fick stanna sitt 
från start- till målpunkt. Detta Nu är det trots allt inte så viktigt fordon, veva ner rutan, sträcka ut 
tillsynes självklarafOrhållande hur trafiksignalerna ser ut. Bilis- handen -- alternativt stiga ur 
har dock inte observerats av de men kunde säkert klara sig med fordonet- för att trycka för grönt, 
ansvariga - politiker och tjän- samma typ av stolpar som de för och vid åtminstone något av dessa 
stemän-somstyrt plane-ringen G&C-trafiken om styrsystemen tillfallen backa ett par meter för att 
f6rgång-ochcykeltrafiken.För vore lika. Det är de som bekant kunna se när ljuset skiftar farg. Få 
dem har bilismen utgjort Den inte. Medan bilistens ljus enkelt - om ens någon - bilist skulle 
Riktiga Trafiken och cyklister och smärtfritt styrs genom tids- acceptera detta. Och ingen trafik-
och fotgängare har i bästa fall bestämda intervaller eller genom planerare skulle komma på iden 
setts som ett komplement till avkännare i gatan, så måste cyk- att bygga en bilväg enligt denna 
motortrafiken - i sämsta som listen trycka på knappar. Många princip. Men cyklister och fot-
något som blivit över när den knapparblirdet,ävenpåenrelativt gängare har hitintills tvingats 
Riktiga Trafiken fått sina krav kort cykelfard, som en tur från underkasta sig ett sådant system. 
på snabbhet och bekvämlighet t.ex.MårtenstorgettillLinero(eller 
tillgodosedda- krav som aldrig vice versa) Har cyklisten maximal 
egentligen ifrågasatts. otur så måste hon stanna och trycka 

Få företeelser i trafiken illu- påknapparvidfemolikatrafikljus. 
s trerar detta förhållande tydligare Det fordras ett inte obetydligt mått 
än de två skilda systemen för av tålamod, balansförmåga och 
trafiksignalreglering för respek- fysisk ansträngning för en cyklist 
tive bil- och G&C-trafiken. utanpackning attgenomföradenna 

Markerade 
dominansförhållanden 
Redan den fysiska gestaltningen 
och den optiska effekten av tra
fiksignalerna markerar dominans
förhållandena - bilismens över
makt och G&C-trafikens under
ordning. Motortrafikens signal
stolpar är höga och stadiga, för
sedda med en kraftig armatur som 
avger ett genomträngande ljus. 
G&C-signalerna, med sina klena 
stolpar och små armaturer står där 
- oftast lite vid sidan av de 
"riktiga" ljusen och liksom ber 

fard. Befraktar cyklisten därtill 
gods, t. ex. två kilo potatis, tre liter 
mjölk & fil, några bärs/läsk och 
annat smått och stort på resan 
utsätts hon för näst intill orimliga 
påfrestningar. Inte minst de 
förmågor som krävs för att med 
tung last manövrera sig fram till 
stolpen, frigöra en hand från styret 
för att trycka på knapp och sedan 
-just det! -backa ekipaget några 
meter för att kunna se trafik
signalen- gör att många cyklister 
ger upp. Kombinationen tung 
varutransport plus barnskjutsning 
är näst intill otänkbar. 

Ta bort knapptryckaodet 
Gång- och cykeltrafiken måste ges 
bättre framkomlighet och komfort, 
om målsättningen "Lunds profil 
som cykelstad skall utvecklas" 
skall tas på allvar och bli något 
annat än en tjusig formulering. 
Det diskriminerande knapp
tryekandet vid G&C-signalerna 
måste tas bort och ett nytt system 
för signalreglering, där G&C
trafiken prioriteras, byggas . 

Vi förslår därför att Tekniska 
nämnden beslutar 

-att ge Tekniska förvaltningen 
i uppdrag att före 1999 års utgång 
lämna förslag på ett G&C-prio
riterat, och därmed också knapp
tryckarfritt, trafiksignalsystem. 

UlfNymark 
Sven-Hugo Mattsson 

Lastbilar bort 
från Fasanvägen! 
I den livliga debatten om gång
och cykeltunneln under Fasan
vägen kom fokus också att riktas 
mot den för de boende besvärliga 
trafiksituationen på Väster. Sär
skilt de boende vid Fasanvägen 
och vid Fjelievägen framförde 
talrika och befogade klagomål över 
buller, avgaser och trängsel. 

Själv klart står vänsterpartiet fast 
vid sitt alternativ till tunnel: bygg 
Fasanvägen som en 30-gata, gärna 
med genomfartsförbud. Vi av
vaktar dock detaljplanearbetet som 
förhoppningsvis kommer attinne
fatta en bra trafiklösning för F as an
vägen. Dessutom har vi för avsikt 
att snarast möjligt aktualisera hela 
trafiksituationen väster om järn
vägen, eftersom situationen där 
dramatiskt kommer att förvärras 
när Västra angöringen är färdig
byggd. En omfattande trafiksane
ring måste planläggas för attkunna 
garantera en bra boendemiljö. 

Vi menar dock att det är möjligt 
att förbättra boendemiljön vid 
Fasan- och Fjelievägen redan 
under pågående detaljplanearbete. 
A v de ca 17.000 fordon som dag
ligen passerar Fasanvägen är en 
stor del lastbilstrafik, som uppen
barligen helt i onödan nyttjar Fa
sanvägen som genomfartsled. Inga 
omfattande ingrepp i stadsmiljön 
fordras för att hänvisa lastbilarna 
till den ur alla synpunkter bästa 
genomfartsleden: Västra Ringen. 
Ett genomfartsförbud för lastbilar 
skulle åtminstone temporärt något 
förbättra boendemiljön i området. 
Sannolikt får ett genomfartsförbud 
för lastbilar utsträckas till angrän
sande gator, så att inte alternativa 
smitvägar genom andra bostads
områden inte kommer att nyttjas i 
stället. 

Vi föreslår därför att Tekniska 
nämnden beslutar 

att genomfartsförbud för last
bilstrafikskall gälla på Fasanvägen 

UlfNymark 
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