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Från gatan till 
konsertestraden 
SYND eller DYGD ? 
På kulturnatten firade Röda 
Kapellet sitt 25-års jubileum med 
att framföra Weill-Brechts "De 7 
dödssynderna". 

Orkestern är väl rustad att ge sig 
i kast med stycket efter att under 
många år ha arbetat med verk av 
Brecht, Eisler och Weil!. Musiken 
har då så gott som alltid framförts 
i sammanhang där texten betonats 
eller kommenterats. ( Teaterföre
ställningar, appellrnöten, konsert 
med mellansnack osv.). 

Konsertant 
Röda Kapellet markerar här ett 
konsertant framförande genom 
utseende och uppförande. Man 
reser sig för solist och dirigent, 
som skakar hand med konsert
mästaren. Svart klädsel signalerar 
att det är seriöst. Anna l-partiet, 
en gång komponerat för Lotte 
Lenya, sjungs av en sopran med 
skolad röst. 

Och först som sist: musikaliskt 
överträffar orkestern sig själv! Det 
bitterljuva verket är både musika
liskt och välljudande framfört. 

Det beror på ett grannlaga arbete 
av Joakim Casagrande. Det för 
orkestern specialskrivna arrange
manget är både avpassat efter 
orkestern och väl instuderat. 
Framförandet höll han också i 
strama, säkra tyglar. 

SaraLundhgren sjungervackert 
och avspänt, och man hörvartenda 
ord! 

Manskvartetten består av fyra 
närvarande artister som har både 
publikkontakt och humor. 

Orkestern, i sina svarta kosty
mer, utstrålar självbehärskning, 
som för tillfället tagit överhanden 
över den politiska lekfullheten. 

Röda Kapellet avstår också från 
att föra fram det politiska bud
skapet i verket. 

Kurt Weill 
i yngre 
dagar 

"De 7 dödsynderna" kom till i 
landsflykt. Upphovsmännen hade 
jus t lämnat ett nationalsocialistiskt 
Tyskland och var på väg in i ett 
marknadsekonomiskt Amerika. 
Verket kan ses som ett försök att 
förhålla sig till det ideologiska 
systemskiftet. 

Vilketkommer först, käketeller 
moralen? Frågan är lika aktuell nu 
som då. 

Maria Sundqvist 
Sven Björnsson 
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Barytonhornet- ett nyckelinstrument i den moderna blåsmusiken 

Kreativiteten frodas* 
eller 

Brott och straff 
Småföretagaren har blivit den politiska retorikens hjälte. 
Han ska rädda sysselsättningen och återställa tillväxten. Det 
senare inte minst tack vare den kreatitivtet och innova
tionsformåga som egenföretagande i småskala sägs uppamma 
om manjämför med storföretagens stelare strukturer, fOr att 
inte tala om den offentliga sektorn. 

Alla politiska krafter av någon 
betydelse hyllar småföretagaren. 
Det gäller även vänsterpartiet, som 
totalt har övergett V.I. Lenins 
negativa hållning till fenomenet. 

Att saken inte är så enkel tycker 
jag att följande lilla fall belyser. 

städa åt regionen 
A. och B., två hederliga (åtmin
stone efter vad som kunde avläsas 
av deras dåtida självdeklarationer) 
lägre löntagare i en grannkommun 
till Lund, beslöt att som extraknäck, 
dvs . vid sidan av sitt ordinrie hel
tidsarbete, starta en städfirma. 
Tursamt nog var det i samma veva 
som landstinget (sedermera regio
nen)ilikhet med andra offentliga 
instanser, ville spara genom att 
privatisera delar av sin verksamhet. 
Inte minst gällde det städningen. 
städerskor ströks från lönelistan, 
uppdragen gavs åt lägstbjudande 
entreprenör. 

A:s och B:s Iii! aktiebolag, här 
kallat AB, vann uppdraget att städa 

*Namn och vissa andra omständigheter 
har förvrängts för att omöjliggöra 
identifiering. 

en av landstingets många in
rättningari Lund. Bolagets övriga 
uppdrag var få och små. 

Fogden slår till 
Allt var frid och fröjd i några år. 
Så slog fogden till, dvs. skatte
myndigheten. Det är oklart om 
just AB:s verksamhet hade väckt 
hans intresse eller om det var 
inom ramen för en av de razzior 
som riktas motutvalda branscher. 

Granskningen visade att A. och 
B., de enda ägarna, hade satt i 
system att skriva över personliga 
utgifter på AB, där de var 
avdragsgilla. Hanteringen hade 
börjat försiktigt men vuxit 
exponentiellt underett par års tid. 

Här några exempel. Listan hade 
lätt kunnat göras åtskilligt längre. 

Städa i skinnjacka 
En större faktura från en klädbutik 
tilldrog sej granskamas intresse. 
På förfrågan uppgav A. & B. att 
det handlade om arbetskläder. 

Artikelnumret kollades i buti
ken, och det visade sej att köpet 

forts sid 3 

Trafikmöte med 
Karin Svensson Smith 
Måndagen den 27 september kl 20.30, 
partilokalen, Svartbrödersg. 3. 
Karin S. informerar om en studieresa till Notting
ham och Oxford där man lägger igen sina gång- och 
cykeltunnlar och där Handelsföreningen kräver 
bilfri innerstad! 
Välkomna, 
Vänsterpartiet Lund 

Lämna gärna bilen hemma ss 



~KOMMENTAR 
Kulturnatten, 
trots allt 
I ett antal år har VB veckan efter 
Kulturnatten skrivit, att om inte 
kommunen satsar och det sker en 
förnyelse går tillställningen tillbaka 
och det är bästa att lägga ner. 
Ungefär som nu har skett i Stock
holm, där det inte blir någon fort
sättning på den förlustbringande 
Vattenfestivalen. 

Ungefår samma tongångar har 
hörts från olikakulturskapare och
skribenter: vi har fått en evene
mangskultur på bekostnad av 
institutionskulturen. Kulturen 
kommer alltför lätt bort bland korv 
och öl. 

Det i år påtagligt tunnare pro
grammet stärkte oss i föresatsen att 
skriva en kritisk VB-kommentar. 
Dessutom är det ingen natt längre: 
bara fem av cirka tvåhundra 
programpunkter börjar vid eller 
efter midnatt. Gösta-John Bred
bergs (fp) vision av pendang till 
Bandynatten i Bollnäs (eller var 
det Ljusdal ?) hade punkterats, 
ironiskt nog när han själv har blivit 
ordförande för den ansvariga 
nämnden. 

Lunds kultumatt hade tydligen 
sett sina bästa dagar. Tänk om man 
i stället skulle fara till Eslöv och 
kolla in deras kultumatt kvällen 
innan! 

Vi stannade i Lund och det hela 
började mycket riktigt trögt. Men 
så kom husarerna. 

De historiskahusarernas uppgift 
var att sticka och hugga ihjäl folk. 
I en stad som haft skaodinaviens 
blodigaste fältslag inpå knutarna 
borde man skygga inför sådana 
åter-uppståndelser. Andå fick 
klappret av hovar mot gatsten och 
åsynen av de klassiska uniformerna 
hjärtat att bulta lite häftigare. Vi 
märkte att andra reagerade ungefår 
likadant. 

Och vi tänkte: kultur är knappast 
detta men en skojig gatuteater lika
fullt. Lund behöver och förtjänar 
en årlig öl & korvfest Har man inte 
vatten att hänga upp sin festival på 
får väl kulturen duga som före
vändning. Inte var det lika mycket 
folk ute som under toppåren och 
koncentrationen till centralaste 
stadskärnan var större, men nog 
var det tillräckligt med liv och 
rörelse på tillräckligt många ställen. 
Alla farsor och morsor på stan 
gjorde attpolisenhade lugna gatan. 

Det hindrar inte att man kunde 
önska sej en kraftfull och gärna 
kostsam satsning från kommunens 
sida, t. ex. Berliner Symfoniker och 
ett fyrverkeri. Men det fungerar 
som det gör. Vi ser med jämnmod 
fram mot nästa Kultumatt. 

PS Det har föreslagits att man i 
stället borde ordna en Kultursöndag 
efter krämarnas motsvarande lång
lördag. Till detta ställer vi oss för
siktigt tveksamma. 

Ny socialpolitisk agenda 
för moderaterna (forts.) 
När man fortsätter fundera 
över Maorico Rojas presen
tation av sin utredning om en 
hållbar socialpolitik för in
vandrre, framställd på upp
drag av Timbro och moderata 
samlingspartiet, måste man 
naturligtvis också försöka se 
hur hans fOrslag passar med 
just moderat politik. 

Samtidigt som utredningen 
uppenbarligen väckte en viss kon
sternation när den presenterades 
på moderatstämman har den också, 
speciellt bland yngre moderater, 
hyllats som en radikal nytändning 
på ett tidigare försummat område. 
Finns det då något radikalt nytt, 
något "icke-moderat" i hans anal y s 
och förslag till åtgärder? Svaret 
måste nog bli nej. 

Det som saknas 
Ett grepp som brukar vara givande 
när man läser en text, särskilt en 
politisk sådan, är att försöka 
konstatera vad som definitivt inte 
finns med. I Rojas artikel i Svenska 
Dagbladet ( dettakan möjligen vara 
åtgärdat i den stora rapporten, men 
jag tror det inte) finns inte så mycket 
som en antydan om att det finns 
många grupper av invandrare som 
lever under ett dubbelt förtryck: 
dels att vara invandrare, dels att 
vara kvinnor. 

Den starktpatriarkaliska struktur 
som många invandrargrupper bär 
med sig komplicerar tillvaron på 
otaliga sätt för invandrarkvinnor: 
allt ifrån tonårsflickor som lever 
dubbelliv, ett svenskt och ett 
traditionellt, tonårsäktenskap som 
åstadkommer avbruten skolgång, 
ett ständigt barnafödande som 
effektivt hindrar undervisning i 
svenska för vuxna kvinnor. A v ren 
självbevarelsedrift i den främ
mande omgivningen kommer 
också ofta könsstrukturer som 
luckras upp och förändras i det 
gamla hemlandet att snarare för
stärkas och permanentas i Sverige. 
Här finns en grav problematik, som 
inte förefaller existera för Rojas . 
"Invandraren", den typiske, som 
han uppenbarligen ser för sig är 
alldeles tydligt en driftig man som 
kan starta eget och köpa villa, om 
bara hindren för hans driftighet tas 
bort. 

Intresset slocknar 
Vilka är då dessa hinder? J a, tyvärr 
är det här allt intesse slocknar. Här 
finns absolut ingenting utöver de 
gamla vanliga stridsropen vi matas 
med varje dag på ledersidorna i 
våra vanligaste borgerliga tid
ningar. Konfiskatoriska skatter som 
måste sänkas, arbetsrätt som gör 
att marknadens fria utveckling 
förtvinar; dessutom måste det till 
mera lag och ordning. Det enda 
som ens marginellt kan kännas som 

om detinte envist upprepats i åravis 
är förslaget om "att göra resurser 
tillgängliga". Här föreslås en 
"arbetspeng", något som rubriceras 
som en frigörande solidaritet. I 
korthet innebär det att varje 
arbetssökande skulle ha till sitt 
förfogande en summa från staten 
att själv disponera för utbildning 
eller arbetsförmedling. Det skulle i 
ett slag göra slut på härvan av 
ineffektiva insatser för arbets
marknadsåtgärder. Det är möjligt 
att det inte vore helt dumt, det är 
faktiskt svårt att säga, men likheten 
med den allmänna borgerliga 
förkärleken för vårdnadsbidrag, 
medborgarkonton och liknande är 
aningen förskräckande. Kan man 
inte tänka sig att även detta medför 
administrativa komplikationer? 
Vad händer om kvinnor i patriar
kaliska familjestrukturer faktiskt 
inte får lov att använda sina pengar? 
Måste man ändå inte ha ett helt 
batteri kunniga och engagerade 
arbets-förmedlare som vet vilka 
kurser etc. som finns? 

Gisslanfållan 
Vad har då Rojas gjort? Han har 
uppenbarligen skapat en utredning 
som föreslår attinvandrare minsann 
kan bli goda och lyckade mode
rater; allt hänger på individens 
duktighet. Långvarigt icke-duktiga, 
som t.ex. flyktingar som kommer 
från extremt svåra förhållanden, 
familjer som psykiskt skadats 
genom åravis av osäkerhet och 
väntan på besked från svenska 
myndigheter, de faller tyvärr 
utanför bilden av ett ständigt 
ökande antal pizzerior och jour
butiker. 
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Björn Wahlsten, King of 
the (Bicycle) Road 
flyttar till Teneriffa 
Björn Wahlsten, 53-årigcykelprofil 
i Lund, har gjort sig känd som en 

Jag tror att Rojas delvis har fallit 
i den alltför vanliga gisslanfallan: 
när det gäller kvinnor har vi dem 
som hålls fångna på ledarsidor för 
att ständigt påpeka att alla femi 
nistiska strävanden måste vara fel. 
De har ju lyckats. Men t.o.m. 
Thomas Gi.ir var faktiskt tvungen 
att ändra sitt turkiska namn. Något 
som inte antyds med en stavelse är 
det väl belagda faktum, att arbets
givare notoriskt sållar bort alla som 
har minsta antydan till utländskhet 
i sit namnskick Vad gör man åt 
det? Räcker det med bara mer makt 
åt individen? 

Slutsatsen blir alltså, att Rojas 
utredning om nya tag passar 
alldeles perfekt i det moderata 
programmet sådant som vi länge 
känt det. Det enda som kan kallas 
"nytt" är det enkla handgreppet att 
tillämpa det på en grupp medbor
gare som normalt inte varit särskilt 
intressant för moderat politik, därav 
entusiasmen. En besvikelse, men 
också en provokativ sådan. Han 
har rätt i att det politiska problemet 
har ignorerats alldeles för länge. 
Vänsterpartiet i min egen göte
borgska förort har lyckats komrna 
så långt att de engagerat några 
latinamerikaner som varit i Sverige 
under tjugo år i politiskt arbete: 
detta i en förort vars sammansätt
ning, och speciellt dess tonåringar, 
är en politisk krutdurk. Att missköta 
eller ignorera potentiell kraft, kun
skap och energi är ett gravt misstag, 
både för ett parti och ett samhälle. 

Charlotte Wikander 

av eldsjälarna inom Lunds Fot
och Cykelfolk som dess mång
årige ordförande. F ör två år sen 
lyckades Björn tillsammans med 
sin förening driva igenom att 
cyklar åter kan medföras på 
Pågatågen trots tidigare mot
stånd från Länstrafiken. En 
storseger för Cykel-Lund! 

Björn lämnar jobbet på Tetra
Pak och har också tidigare varit 
anställd på Alfa-Laval. Under 
senare år har han svarat för 
datautbildningen på sin arbets
plats. 

Teneriffa tillhör formellt 
Spanien men liksom de andra 
Kanarieöarna är det en fri
handelszon och är alltså inte 
riktigt med i E U. - Vi slipper till 
exempel moms på flytten, säger 
Björn. Momsen på ön är endast 
4,5 procent Jag räknar med att vi 
först ska vi lära oss spanska och 
sen starta eget, säger Björn till 
sist. 



Kreativitet 
forts . fr sid l 
bestod av fyra midjelånga skinn
jackor med fårskinnskrage. Inte ett 
plagg som man normalt associerar 
med inomhus städning. Fast AB 
hade också ett litet fastig-hetss
kötaruppdrag som innebar vissa 
utesysslor. Det sköttes av en person 
som vi kan kalla Jovan. Denne 
hävdade emellertid bestämt att han 
aldrig erhållit några arbetskläder. 

AB hade förvärvat en rätt 
kvalificerad dator med program och 
kringutrustning. Och det är klart, 
även små föetag är numera dato
riserade. Vid närmare förfrågan 
bekände dock både A. och B. att de 
inte förstod sej på datorer. Det 
gjorde heller inte A:s hustru som 
skötte bokföringen, för hand. 

Familjens yngre söner visade 
däremot inte alls samma skygghet 
inför datorn. 

Granskarna menade, i motsats 
till A. , att AB inte borde bära hela 
kostnaden för det julftkonditio
neringsaggregat som installerats i 
detrum i bostaden där bokföringen 
sköttes någon timme i veckan. 

städmaskin blev video 
En tämligen avancerad och dyr 
städmaskin hade inköpts, och den 
kostnaden verkarmycketrimlig för 
ett företag som eftersträvar att 
rationalisera verksamheten. Vid 
besiktning visade det sej emellertid 
att firmans svabbapparat, vars 
tidigare äventyr i en komunal 
sporthall och hos skrotfirmor hade 
spårats av de nitiska granskarna 
med hjälp av numret, var en uttjänt 
pjäs som inte alls motiverade det 
höga priset. Lustigt nog hade 
försäljaren samma dag till A. för 
exakt sammabelopp sålt en hem
videoanläggning med biograf
kvalitet på ljudet. 

Åkbara gräsklippare blir alltmer 
populära. En viss fastighetsskötsel 
ingick ju i firmans verksamhet, men 
J ovan hade inte sett till klipparen, 
som dessutom hade varit i största 
laget för de gräsplättar som han 
hade att sköta. Så maskinen torde 
ha fått ett annat användnings
område. 

Personalvård 
Personalvård är viktigt i moderna 
företag och inom vissa gränser 
avdragsgill. AB utövade främst sin 
personalvård på ett av traktens 
renommerade värdshus. Egentligen 
ska man vid sådana tillfällen 
anteckna deltagarnas namn på 
notan, men den detaljen hade mis
sats. 

A. och B. kom inte ihåg exakt 
vilka som hade varit med på 
värdshuset. Jo, en del anhöriga: 
fruar, barn och barnens partners. 
Anförvantema brukade nämlien 
rycka in och städa vid arbets toppar. 
Men övriga anställda? Den ende 
de kunde komma på var Jovan, 
men han sade sej inte minnas något 
sådant besök. 

Även om A. och B. var hjälp
samma när granskarna dök upp med 
sina frågor, var inte heller deras 
minne så bra. Granskningen för-

svårades också av att en del av 
bokföringen nyss hade stulits, från 
den sommarstuga där den tillfäligt 
förvarades. 

Till Chicago 
Båda bolagsmännen hade rest en 
del i tjänsten. Som längst till 
Chicago. Den uppgiften kan inte 
betvivlas eftersom både resebyrå
faktura och biljett företeddes. 
Däremot var beisningen svag när 
det gällde uppfyllandet av det 
angivna syftet: att besöka en städ
mässa. Och företag av AB:s art 
och storlek deltar normalt inte i 
transoceana mässor. 

En annan städmässa ägde rum i 
Stockholm och dit skickade AB 
fyra representanter (flyg och 
Sheraton). En koll visadeattvarken 
A. eller B. återfanns i hotelliggaren, 
däremot två barn med partners . 
Ställda inför denna upptäckt 
mindes A. och B. att de som goda 
fäder överlåtit sina biljetter etc. 
och själva bilat till Stockholm, 

hänsyn till eventuella besök i 
Stockholm, Boden eller Chicago. 
"Det är bäst att vara tolerant i 
överkant så attman får rätt även vid 
en eventuell prövning", försvarade 
sej granskaren. 

Att skattegranskare är extra 
överseende när det gäler bilavdrag 
är ett gammalt beklagligt faktum. 
och det handlar om stora pengar, i 
bolagsmännens fall om uppemot 
hundratusen kronor. 

Vinst och förlust 
Landstinget/regionen tjänar kanske 
några kronor på att privatisera 
städningen, men det allmänna (in
klusive regionen) har förlorat goda 
skatteinkomster på AB:s mani
plationer. Och luttrade granskare 
försäkrar att 
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En av dödssynderna: liknöjdheten. Teckning Andrzej Ploski 

ideellt not utan att begära avdrag 
för reskostnaden. 

Ett besök per flyg till Boden 
motiverades med en plan att lägga 
anbud på städning av universitets
lokaler i Umeå. Det hade varit mer 
logiskt attflyga till den senare orten 
men A. hade en släkting just i 
Boden, cirka 25 mil från Umeå. 

Bilavdrag 
Detta var ett unikt fall, ty annars 
tillbringade A. & B. en stor del av 
sin vakna tid bakom ratten (och 
krävde avdrag därför), om man får 
tro deras summariskt förda kör
journaler. Det gjorde inte grans
karna utan kollade hos Bilbesikt
ningen, och fann då att A:s och B:s 
bilar överhuvudtaget inte hade 
rullat så mycket som uppgetts, helt 
bortsett från privat bruk som det är 
svårt att helt bortse från. 

Däremot acceptfade granskarna 
A:s uppgiftatthan dels bilpendlade 
till sin arbetsplats i Lund varje dag, 
dels gjorde en ny daglig returresa 
för att städa eller kontrollera att de 
anställda skötte sina uppgifter. Och 
detta 52 veckor om året. dvs. utan 

hanteringen inte är ovanlig. 
Det är inte säkert att A. & B .levt 

lyxliv för alla intjänade extra
pengar. Verksamhetens omfattning 
förutsätter att mycket jobb utförs 
av andra än bolagsmännen själav, 
samtidigt som den utbetalade 
lönesumma som redovisats är låg. 
Svarta löner? Ä ven då förlorar det 
allmänna. 

Vad händer nu? 
De båda deltagama upptaxerades 
rejält och får alltså betala en massa 
restskatt retroaktivt, förutom den 
straffavgift som heter skattetillägg. 
A v allt att döma tänker de betala 
och driva verksamheten vidare. 

Än de uppenbara lurendrejarna? 
Faller de inte under allmänt åtal? 
Visst i princip. Men rättsystemet 
har inte kapacitet nog att behandla 
alla sådana lagöverträdelser, och 
åklagarna väljer och vrakar bland 
fallen . Det är inte alls säkert att de 
väljer att ta upp det nu aktuella. 
Skandalema har lett till att offent
liga uppdragsgivare numera kollar 
uppdragstagarnas ekonomiska 
vandel. Men betalar firmaägarna 

skatt och straffskatt, och tas fallet 
inte upp till allmänt åtal, hamnar 
de inte i några graverande register 
utan kan fortsätta att städa åt 
regionen. Säkert har de nu aktuella 
entreprenörerna fått sej en läxa och 
kommer att agera försiktigare -
åtminstone ett slag. Men samtidigt 
vet de att det bara är i extraordinära 
fall som skattemyndigheten har 
möjlighet att sätta in sådana 
utredningsresurser. 

Balans behövs 
Fallet bekräftar den gamla hypo
tesen attegenföretagande befodrar 
kreativitet och innovationsför
måga. Men det är en gammal iakt
tagelse att den kreativiteten gärna 
går ut på att lura myndigheter, kun
der eller affärspartners. Just nu ser 
vi detta utspelas i jätteskala borta i 
Ryssland. Och det är klart: det är 
mer och snabbare pengar att tjäna 
på en falsk faktura än att gå fortare 
fram med svabben. 

En bred satsning på konkurrens, 
entreprenader, privatisering, små
företagsamhet måste därför kom
pletteras och balanseras med en 
kontrollapparat och gärna hårdare 
sanktioner. Utvecklingen har mest 
gått åt andra hållet: skattemyndig
heterna har utsatts för myckethårda 
besparingar, och det har funnits en 
övertro på att datorerna skulle klara 
jobbet. 

Det är inte heller någon lösning 
att, som det ibland sägs inom väns
tern, flyttaresurser från granskning 
av vanliga löntagare till företag. 
Ty som exemplet visar kan de vara 
sammanvävda. Och det som börjar 
med en knappnål .... Detta är ett 
område där principen om noll
tolerans bör råda. 

Alltså: mer makt åt fogden! Och 
fler fogdar! 

Gunnar Sandin 

För få händer i luften 
På byggnadsnämndens senaste 
sammanträde hade vi att ta ställning 
till en bygglovsansökan för ett 
uterum i Revingeby. Ett bygglov 
hade inneburit att byggrätten på 
tomten, som i detta fall enligt plan 
var 25% av tomtytan , hade 
överskridits med råge. 

Normalt är det byggnadsnämn
dens sekreterare som har nöjet att 
räkna uppsträckta händer när någon 
begär votering. När vi kom till 
ärendet med uterummet bad jag de 
av nämndens ledamöter som varit i 
Revinge by och tittat på det aktuella 
huset att räcka upp handen. Jag 
hade inga svårigheter att räkna de 
uppsträckta händerna. Det var 
nämligen bara en förutom min egen. 
Av Byggnadsnämndens tjugotvå 
ledamöter och ersättare var det 
alltså bara två som varit på plats för 
att studerll det som vi hade att 
besluta om. Detta tycker jag är 
oroväckande. Byggnadsnämnden 
bedriver myndighetsutövning . 
Vilket bl a innebär att ledamöterna 
ofta är skyldiga att ta ställning, 
mankan alltsåinte avståeller lägga 
ned sin röst. Visserligen får vi 
underlag av tjänstemännen på 
kontoret, men de är oftast spar-

forts nästa sid. 
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Försökspensionär 
Gamle Finn berättar vidare om 
en stillsam anpassning 
Jag har hitintills skildrat mitt liv 
som försökspensionär en solig 
sommardag då man kunde vara 
ute mest hela tiden. Men man måste 
också förbereda sig för sämre 
väderlekochförsöka hitta kreativa 
inomhusmiljöer. 

Min historielärare på gymnasiet, 
tjocka Thaermenius, brukade 
någon gång varje termin fråga om 
vi visste vad som var svenska 
folkets vanligaste fritidssyssel
sättning (det var före TV). Svaret 
skulle vara: tidningsläsning. 

Som gamling får man förstås ta 
till vara på det nöjet! 

Kaffe med dopp 
Men det gäller att hushålla med 
utgifterna och använda sig av 
bibliotek och konditorier, som 
håller morgontidningar. Jag har 
inte undersökt marknaden i stort, 
men Lundagård har i alla fall 5 
morgontidningar. Sittplats betalar 
man med en kaffe för 12 kronor, 
plus 2 kronor dricks för att ligga 
bra till hos servitriserna. En med
havd hembakad vetebulle försöker 
man smyga upp när ingen ser. 

Det är ont om kondisar som 
öppnar tidigt. Espresso House på 
Lilla Gråbrödersgatan är i alla fall 
ett och där har man Sydis och DN. 
Lundagård har sommarstängt i juli 
och då kan Espresso House vara 
ettalternativ. Miljön är kontinental 
med TV och radio på samtidigt. 
Kaffesorterna ligger kring 20 kr, 
men då får man också rejäla, 
pulshöjande bunkar av den mörka 
drycken. De varma, mycket goda 
brödsorterna brukar anlända vid 
niotiden. Här kan man ibland unna 
sig en utsvävning. 

Men det är säkert mycket annat 
än tidningar som bestämmer den 
rörlige pensionärens val av cafe. 
Behovet av bokläsning, medita
tion, tittande och närhet till in
tressanta aktiviteter spelar också 
sin roll. 

Boule 

tillsammans med sin mamma, är 
själv fanatisk boulespelare. Han 
säljer även klot med tillbehör till 
rabatterade priser. Kaffet är 
emellertid dyrt: 14 kr liten kopp. 
Och inomhus kör man skvalradio. 
Inget är fulländat här i världen! 

stärkande bad 
I parken ligger också Högevalls
badet Här finns en servering som 
kan rekommenderas (10 kr kop
pen, med påtår 13 kr), framför allt 
för att det öppnar samtidigt med 
badet. Tisdagar serveras man redan 
kl 07. Den kloke motionären 
simmar förstås regelbundet. Ä ven 
när värken sätter in och muskler 
och leder är stela erbjuder vattnet 
en lindrande hemvist för oss gamla. 
Och bastun är ju sen forntiden här 
i Norden den plats där man ska 
svettas ut det onda och sen åter
uppstå som en friskare människa. 

Att sitta i badets servering, som 
drivs av invandrare, är att uppleva 
funtionalismen när den är som bäst: 
enkla synbara konstruktioner, 
mycket glas, ljus och glada badare 
i alla åldrar. 

Bowling 
I bowlinghallen, vid idrottsplatsen, 
finns också ett invandrardrivet 
cafe, som lördag/söndag öppnar 
kl 08, då allt annat är stängt i stan. 
Här får man en kopp kaffe för 6 kr! 
Men man måste gillamilj ön. Under 
helgerna är det matcher i de olika 
divisionerna och snacket mellan 
spelama är intensivt. "Olle har 
slagit en strike", skriker någon. 
"Tusans djävlar ett hål igen", 
gnölar en annan och sliter sig i 
håret. "Kom igen nu", vrålar en 
tordönsstämma som förmodligen 
tillhör coachen i laget. Publiken är 
också med hela tiden och tröstar 
eller berömmer spelarna. 

Pensionärskorpen 
Medelåldern på bowlingspelama 
är ganska hög och jag har tagit 
reda på att pensionärerna inom 
korpen bedriver egen verksamhet 
på tisdagar till ett reducerat pris. 
Men det är en annan historia . .. 

Gamle Finn 

Till partiernas 
gruppledare: 
jag utmanar! 
Hej! 
Som du sett i annonser i dags
pressen så pågår under tiden 20 
september-24 oktober en kampanj 
för att stimulera lundaborna att 
cykla till jobbet. Kampanjen är en 
del av projektet Cykelkommunen 
som drivs inom ramen för lokala 
investeringsprogrammet för en 
ekologiskthållbar utveckling. Som 
politiskt förtroendevalda känner 
säkert medlemmarna i din grupp 
till de miljöskador som den 
ständigt ökande biltrafiken vållar. 
Därför vill jag gärna tro att med
lemmarna i din partigrupp så ofta 
som möjligt väljer att cykla eller 
att gå till jobbet. 

Men det kanske ändå kan finnas 
en och annan i din grupp som ännu 
inte till fullo insett värdet av att på 
väg tilljobbet i gryningen tampas 
med en obarmhärtig motvind. Eller 
att efter en slitsam arbetsdag på 
kliniken, kontoret eller fabriken få 
stressa av i ett uppfriskande ösregn. 

Hur som helst tycker jag att det 
är viktigt att lundabomas politiska 
företrädare markerar att frågan om 
hur man tar sej till arbetet är en 
viktig miljöfråga. En sådan mar
kering kan vi göra - inte bara 
genom att uppmana medborgama 
att cykla till jobbet - utan också 
genom att vi själva cyklar. På så 
sätt kan vi i all anspråkslöshet ge 
vårt personliga politiska stöd för 
cykelkampanj en. 

Jag har i dagarna utmanat parti
grupperna i Tekniska nämnden i 
en liten tävling: vilken partigrupp 
får flest cykla till jobbet-dagar 
under kampanjtiden? Om de är 
beredda att anta utmaningen har 
jag ännu inte fått svar på. Menjag 
tycker ändå iden borde prövas i 
vidare politiska kretsar. 

Därför tar jag mej nu friheten att 
vända mej till alla gruppledare i 
fullmäktige i förhoppning om att 
någon ska känna sej kallad att 
utmana samtliga fullmäktige 
grupper i cykelkampanjen: vilken 
partigrupp får genomsnittligt de 
flesta cykeldagama? Kan du, vill 
du, törs du ta upp den kastade 
handsken? 

Med vänliga hälsningar 

UlfNymark(v) 
ledamot i Tekniska nämnden 

stadsparken erbjuder det mesta av 
detta, som bonus kan man också 
mata luggslitna kajor och som
martid häckar en kull av blixt
schackspelare kring ett bord, som 
man eventuellt kan ansluta sig till. 
Sen finns ju boulen runt omkring. 
Ulf van Houtten, som driver cafet 

HORROR VACUI! 
J 

För få händer forts fr sid 3 
samma och kräver att man som 
ledamot bedriver egna studier på 
ort och ställe för att kunna ta 
ställning. Om man i alla lägen 
litar blint på tjänstemännen på 
stadsarkitektkontoret kunde man 
lika gärna skrota hela byggnads
nämnden och låta tjänstemännen 
bestämma vilket naturligvis hade 
varit ett hot mot den demokratiska 
beslutsprocessen. 

För den intresserade kan annars 
meddelas att de aktuella kvarteren 
i Revinge by består av 60- och 70-
talshus tillbyggda med mer eller 
mindre anskrämliga uterum. Jag 
är inte heller så säker på att det 
finns bygglov för alla dessa eller 
att alla fastigheterna håller sig inom 
de magiska 25% som anges i 
planen. 

Cecilia Wadenbäck 

Göte Bergström 
välkänd tecknare i Lundapressen, 
har vernissage lördag 25 septem
ber kl . 15-18 i Hgf Papegojans 
nya fritidslokal. Akvareller med 
motiv från Skåne, gamla Lund, 
Småland och Blekinge. 

KOMMUNALPOLITISKA GRUPPEN 
möte Må. kl. 19.30 på partilokalen : Hög
intressanta ärenden inför kommun
fullmäktige, Lundafastigheter mm. 

V ÄNSTERPARITET MALMÖ. Sö26.9, 
Cafe Barbro (N. Skolg. 10 B): Sex 
timmars arbetsdag - har vi råd att låta 
bli? Seminarium med bl.a. Anneli 
Philipson, Jonas Olofsson, Birgitta Ols
son, Jöm Svensson, Stellan Hermans
son och Jacques Öl und. 

RÖDA KAPELLET. Sö. 26.9 kl. 18.45. 
Rep. med Joakim Casagrande : "Back 
tobasics", Nr39, 64,123,157,276,288 
och "Farväl till Katalonien" . Tack 
förresten för en fin insats på Kultumatten. 
Boka i almanackan för appellmöten 
lördagarna 9, 16 och 23.10! 

i!!{!!!~!@~!·. 
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