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Malmö - från industristad till regionalt centrum 
Mycket har blivit annorlunda i 
Malmö de senaste åren och mycket 
kommar att förändras i 
framtiden. Efter valet i september 
1998 har Vänsterpartiet för första 
gången fåttett stortinflytande över 
politiken. Socialdemokraterna har 
inte längre egen majoritet som 
underförra mandatperioden- cen
tern trillade ut, Kristdemokraterna 
och Spi kom in. Vänsterpartiet 
gick från 2 till 5 mandat. Till
sammans har S och V majoritet, 
om man kan komma överens.Vi 
har ett valteknisk samarbete och 
tex är Budget 2000, som antogs i 
juni, från början till slut en 
gemensam produkt med relativt 
stora förstärkningar inom valplatt
formens primära områden - vård, 
skola och omsorg. Gemensam är 
också synen på stadsdelsreformens 
betydelse för utvecklingen av den 
lokala demokratin, kampen mot 
den höga arbetslöshet och för
stärkta insatser mot social och 
ekonomisk segregering. 

Olika syn på 
infrastrukturen 

Olika syn på infrastrukturen 
Men det finns också många 
områden, där socialdemokraterna 
och Vänsterpartiet står mycket 
långt ifrån varandra. Infrastruktur
och planfrågor är ett område, där 
vi och Miljöpartiet ofta 
agerar ensamt mot S och hela det 
borgerliga blocket. I de flesta 
planärenden och när det 
gäller att genomföra beslut, som 
ska främja omställningen till det 
ekologiskt hållbara samhället, ja 
då visar det sig att S har otroligt 
svårt att frigöra sig från en gammal 
och förlegad uppfattning om 
tillväxt och utveckling. I 
kommunfullmäktige kommer 
detta fram i 
debatterna om att bygga av- och 
påfarter till den nya motorvägen 
runt Malmö, eller de stora 
byggplanerna i stadens centrum 
på Universitetsholmen (Hjälma
rekajen), Västra Hamnen och den 
gamla SAAB-fabriken. I detta 
område kommer stora ändringar 
att inträffa inom de närmaste åren 
när Malmö Högskola växer fram 
och en ny stadsdel med ca 1000 
bostäder kommer att byggas på 
den sydvästra sidan av mässhallen 
Hälften av bostäderna ska stå 
färdiga när bostadsmässan BO O l 
öppnar sommaren 2001. 
När dessa frågor kommer upp till 
debatt försvarar socialdemo-

kraterna och de borgerliga 
partierna lösningar som främjar 
bilismen inte bara runt Malmö, 
men även inne i de centrala 
delarna. Bilarna ska ha plats även 
om det innebär att man måste 
bygga garage på kajkanten som 
tillfället blir ved BO O l. Här finns 
där planer om 1500 parke
ringsplatser till ca. l 000 bostäder. 
Kollektivtrafiken kommer också 
här i andra hand. J ag tror att vi kan 
lära mycket av arbetet med Lunda 
MaTs, som ursprundligen är ett 
gemensamt S, V och MP initiativ. 
Gratulerar i övrigt med Region 
Skånes miljöpris . 

Kommersialisering 
Den form för stadsbyggnad och 
infrastrukturpolitik, som social
demokraterna just nu genomför 
med kraftigt stöd från borgarna, 
har som mål att sätta Malmö på 
kartan som regionens centrum och 
som motvikt och konkurrent till 

Köpenhamn. Man är mycket på 
vakt så inte alla fördelarna med 
den fasta förbindelsen hamnar på 
den andra sidan av sundet. 
Bygger man t ex stormarknader i 
Örestaden på Amager, så vill den 
politiska majoriteten i Malmö att 
man ska bygga samma typ av 
butiker i det så kallade skyltläget 
längs yttre ringvägen. När planer 
om nya hotell- och konferens
projekt diskutreras på den danska 
sidan, vil Hmar Reepalu och den 
norske miljardären Arthur 
Burchardt bygga Europas högsta 
byggnad - Scandinavian Tower -
på en förstklassig åkermark vid 
Hyllie vattentorn. Direktören för 

stadsbyggnadskontoret hävdar att 
man inte kan säga nej till projektet 
där för att byggherren vill 
ha ett torn och att det handlar om 6-
700 arbetsplatser 

Vänsterpartiets kritik är att 
"skrapan"kan bli katastrofal för 
hotellbranschen i hela sydvästra 
Skåne och att byggnaden 
inte passar i stadsbilden. Vi tycker 
man har tackat ja till ett glamoröst 
projekt utan att analysera konsek
venserna när det gäller syssel
sättningseffekter, påverkningarna 
av landskapsbilden och stadens 
utveckling. Tidigare hävdade 
sossarna, på samma sätt som 
Vänsterpartiet, att centrums 
handelsmässiga och kulturella 
betydelse skulle fasthållas och 
att staden primärt skulle utvecklas 
genom förtätning. Nu är man på 
väg att överge denna uppfattning, 
när kapitalet vill exploatera den 
nya marken och skapa nya kom
mersiella palats för bilfolket 

Citytunneln 
Vänsterpartiet i Malmö har alltid 
haft den uppfattningen, att City
tunneln inte är något ideellt 
projekt, när det gäller att främja 
kollektivtrafiken i regionen. 
Våra argument är följande: 

l. Citytunneln ger alltför lite 
spår i förhållande till kostnaderna 
som i dag beräknas till 7 
miljarder - troligen blir den ännu 
dyrare. Tunneln tar så stor andel av 
investeringarna att det inte blirplats 
till andra nödvändiga satsningar på 
kollektivtrafiken i Malmö/Skåne. 

2. Tunneln kan bara ta persontåg. 
Konsekvensen av detta är att all 

godstrafik permanentas på Konti
nentalbanan, som går mitt genom 
Malmö. Här skall gå minst 75 
stora tunga godståg med farligt 
gods i dygnet - här finns stora 
miljö- och hälsorisker som inte 
bara kan skojas 
bort som någon försökte i ett 
inlägg här i Veckobladet för inte 
så länge sedan. 

3. Tunneln löser inte problemet 
med den stora arbetspendlingen 
(ca. 40-50.000 dagligen) till och 
från Malmö, när man bara får en 
ny station i Malmös centrum. Ska 
fler åka spårbundet till och från 
arbetet krävs andra lösningar, med 
fler stationer. 

Det bästa alternativet till City
tunneln är efter vår uppfattning 
att bygga en dubbelspårigjärnväg 
i korridoren längs yttre ringvägen 
till fjärr- och godstågen. Station 
Svågertorp som nu byggs söder 
om Lindeborg som 
avlastningsstation för Malmö C 
tills Citytunneln evt blir klar 
2007, blir en ny trafikknutpunkt 
för all tågtrafik. Svågertorp och 
Malmö C knyts 
ihop med ett snabbt och högf
rekvent light-rail-systemgenom 
staden med hållplatser vid, 
Stadiongatan, Södervärn/Malmö 
Almänna Sjukhus, Triangeln och 
Gustav Adolf Torg. 

Light-rail-systemet byggs 
efter hand ut enligt spårvagn 
2000-förslaget till att täcka hela 
sträckan Höllviken-V ellinge
Svågertorp-Malmö C
Staffanstorp-Lund (norra)
(evt .Dalby). De flesta 
regionaltåg/pågatåg fortsättervia 
Kontineltalbanan till Malmö C 
och vidare. 

Matarförbindelser/skytteltrafik 
med spårtaxi, bussar och ett utökat 
cykelbanenät ska göra hela 
systemet attraktivt och effektivt. 
Detta är enda alternativet till 
Citytunneln. 

Sillabanan som Karin 
Svensson Smith har föreslagit är 
både tekniskt och politiskt 
omöjlig. För oss i Malmö har den 
exakt samma problem som 
Kontinental banan. 

Viimer Andersen, ledmot i 
Nämndenför Kollektivtrafik i 

Region Skåne 



Bojkotta N uddisarna ! 
Det är nu två år sedan Lunds 
Kommunfullmäktige fattade beslut 
om nytt taxesystem för barn
omsorgen. Enligt detta nya system 
skulle föräldrarna abonnera på, och 
betala för, exaktden tid som barnet 
vistades på dagis eller hos dag
mamman. Schemaändringar skulle 
anmälas en månad i förväg. Att 
föräldrarna höll sig inom den 
abonnerade tiden skulle kontrol
leras med tidmätare, de nu smått 
berömda nuddisarna. Övertid 
skulle debiteras med "straffavgift". 

Bakom beslutet i fullmäktige 
stod alla partier utom Vänster
partiet. 

Barnparkering 
J ag menar att det nya taxesystemet 
allt för mycket liknar limparkering 
a la bil. J ag hade hellre sett en 
inkomstbaserad avgift utan kopp
ling till antal timmar- dvs betalning 
efter förmåga och utnyttjande efter 
behov. Schema måste man natur
ligtvis lämna in ändå, det behövs 
för att planera verksamheten. 

Alla dessa miljoner som nuddis
systemet har kostat i inköp, 
installation och anpassning av 
kommunens datasystem borde i 
stället ha satsats på verksamheten. 
Barngrupperna blir större och större 
och personalen går på många ställen 
på knä. Att satsa pengama på 
verksamheten hade varit menings-

fullt för barn, personal och 
föräldrar. Att satsa resurser på 
elektronisk tidspolis gynnar ingen! 

Jagade av stämpelklockor 
Dagens arbetsmarknad ställer krav 
på flexibilitet och detta innebär att 

kunna jobba över eller lägga om 
arbetstider med kort varsel. Att 
anmäla sådana schemaändringar en 
månad i förväg kan vara svårt för 
att inte säga omöjligt. Det är svårt 
nog att få tillvaron som småbarns
förälder att gå ihop med barn som 

ska hämtas och lämnas och alla 
tider som ska passas. Att dessutom 
jaga föräldrarna med stämpel
klocka och straffavgifter skapar 
bara onödig stress. 

J ag har fullt förtroende för 
föräldrarnas och personalens 

förmåga att hantera frågan o~.tider 
för hämtning och lämning. Ar du 
tvungen att hämta en halv timme 
senare en dag så hämtar du en halv 
timme tidigare en annan dag. Detta 
har det fungerat förut utan att orsaka 

problem - enkelt och smidigt och 
utan onödiga stressmoment 

An vändarvänlig 
teknik önskas 
Teknik ska vara användarvänlig. 
Detta borde självklart även gälla 
nuddisarna. Man ska kunna se 
klockslag när man nuddar in och 
när man nuddar ut. Besked skall 
också ges om hur man ligger till 
tidsmässigt - har jag tid till godo 
eller har jag använt för många 
timmar i förhållande till inlämnat 
schema. Så länge vi föräldrar 
tvingas att nudda i blindo, dvs att 
nudda utan att få denna information, 
så länge är inte tekniken användar
vänlig. 

Skulle motsvarande undermåliga 
teknik installeras på arbetsplatser 
med flextidssystem skulle det bli 
ett ramaskri . Facken skulle agera 
kraftfullt, inbillarjag mig. Kanske 
behöver vi föräldrar till barn i 
barnomsorg en fackförening? 

Beslutet om det nya taxe
systemet fattades demokratiskt. 
Demokratiskt fattade beslut ska 
följas. Alltså tänker jag betala barn
omsorgsavgift enligt gällande 
taxesystem, enligt inlämnat 
schema. Självklart. Aven om jag 
tycker att systemet är onödigt och 
krångligt att administrera. Men, 
så länge vi föräldrar tvingas nudda 
i blindo tänker jag inte nudda. 

Cecilia Wadenbäck 

In och utstäntpling till rolig verksanthet 
Fredagen den l oktober skulle 
samtliga förskolebarn ha nuddats 
in till sin plats i förskolan. På min 
arbetsplats var föräldrarna infor
merade, nuddisar fanns, penn
datorer och avläsningskort likaså. 
Installeringen av datorprogrammet 
TIME OUT, populärt kallat TP, 
hade misslyckats. Programmet 
passade inte in i vår moderna och 
miljöanpassade dator. skade
glädjen från alla håll kunde inte 
döljas. 

Besvikelsen är stor bland föräl
drar sedan det gått upp för dem, att 
det är inte den nuddade tiden enligt 
det i förväg inlämnade schemat, 
som de betalar för. Detta har det 
stått en del om i tidningarna, så det 
ordar jag inte mer om. 

Vad som däremot inte väckt 
någon debatt är, att fullmäktige 
antog en ny förskaleplan den 26 
augusti i år. I planen står att att 
förskolan ska erbjuda en verk
samhet som av barnen upplevs som 
rolig och där föräldraarna vet att 
barnen vistas i en trygg miljö. Vad 
som varken är roligt eller särskilt 
tryggt, är att den avdelning jag 
arbetar på, försvinner till hösten. 
Sviktande barnunderlag och en 
överfull skola i grannskapet gör att 
en första klass kommer att beredas 
plats där istället. Barnen på min 
avdelning kommer att föras ihop 
med barnen på parallell
avdelningen. I dagsläget blir det en 
grupp på 21 barn mellan 3 och 5 år. 

"Vad anser ni om det här?", 
frågade några föräldrar efter 
informationsmötet om nuddisar 
och att avdelningen och dess 
personal skulle försvinna till 
hösten. J ag svarade att vi hade fullt 
upp med nutiden så det fanns ingen 
tid att oroa sig för framtiden. De 
trånga lokalerna och de många 
barnen kunde vi säkert lösa genom 
att dela in i smågrupper, så att en 
grupp alltid var utomhus. Hade 
detta hänt för tjugo år sedan hade vi 
gjort gemensam sak med 
föräldrarna och protesterat. 

I tidningar har man kunnat läsa 
om hur kommunalanställda inte 
vågar protestera av rädsla för 
repressalier. Det är inte rädsla för 
repressalier somhindrarmin protest 
utan snarare, attjag är rädd om min 
arbetsglädje. Under krisens första 
år med hårda besparingar som följ d 
skolades vi anställda med hjälp av 
fortbildningsdagar och kvällsf
öreläsningar in i ett positivt 
tänkande.Optimistkonsulsnter 
predikade, vi anammade, såg inte 
hindren utan målen. Fokus ändra
des från arbetets brister till arbetets 
fördelar och jag lärde mig att älska 
mitt jobb. Skulle jag ta till mig de 
framtida hoten, skulle min glädje 
inför varjeny arbetsdag minska. 

Lycklig 
På Lunds Stadsteater visades för 
ett par veckor sedan Samuel 

Becketts pjäs Lyckliga dagar. 
Pjäsen lärnnaade mig inte i fred. Ar 
det jag, som likt Margareta Krook 
sitter i sanden och babblar om min 
lycka allt medan jag sjunker allt 
djupare ner? 

Ormfångare 
Förskolanharutflyktsddag. Bussen 
går till Torna Hällestad. Septem
berdag med varm sommarvind. Vi 
har klättrar uppför åsen, och ute på 
ängen hittar vi stolt fjällskivling. 
Barnen är dock mer intresserade 
av maten i sina ryggsäckar. Vi slår 
oss ner på ängen, läser matramsan 
unisont och ur ryggsäckarna 
plockas ägg, pannkakor, socker
bullar, wienerbröd, kycklinglår 
m. m. Leken lockar, knappt hälften 
blir uppätet. På väg ner från åsen 
gör Mats en blixtsnabb rörelse och 
i handen håller hand triumferande 
en orm. Ett ögonblicks fasa innan 
vi ser de gula fläckarna bakpå 
ormens huvud. Nedanför oss, i 
dammen vid Björkens dal, badar 
fem hästaar. Asa klamrar s1g 
skrikande fast vid mig i panisk 
förskräckelse för dessa stora djur. 
Mats, som släppt ormen, titt.c:tr 
förundrad på henne och frågar: "Ar 
du allergisk. eller?" Nere i dalen 
förenar vi oss med den andra 
barngruppen, som har håvat i 
dammen och funnit dykare, 
ryggsimmare och skräddare. 
Yresbokens lövverk gör naturliga 

kojor och de krokiga grenarna 
bjuder på spännande klättring. 
Blågländsande trollsländor parar 
sig och en stor grön vårtbitare blir 
fångad och fotograferad. Enstaka 
blåklockor och blommande 
Johannesört fångar vår 
uppmärksamhet på vägen tillbaka 
till bussen. En arbtsdag är slut och 
i tacksamt minne bevarad. 

A-S Lövden 

Beware of Lions! 
Utanför stadshallen stod en affischbock som 

informerade om Lions konstutställning därstädes. 

Nyfiket nalkades jag denna för att ta del av 

informationen. Det slog mig att det var en väldigt 

vacker affischbock. Lagom stor och med tilltalande 

proportioner. Snick:rad i trä och masonit, ett vackert 

hantverk. Den påminde faktiskt påtagligt om 

Vänsterpartiets vackra affischbockar som brukar 

pryda staden i valtider. Här måste ligga en hund, 

förlåt ett lejon begravet; för till och med 

hopfogningen a v de båda bockhalvorna var identisk 

med Vänsterpartiets. Mina nu väckta misstankar 

besannades när jag lyfte på en lös flik i ena hörnet. 

U n der Lions affisch doldes den vackra storspoven 

från valet 1998. 

Vid varje valrörelse försvinner det ett antal 

affischbockar. Några blir sönderslagna. Andra 

hamnar på studentnationernas korridorer. En del 

blir uppenbart stulna av folk som inte kan eller orkar 

snickra själva. J ag kan inte låta bli att undra över hur 

denna Vänsterpartiet Lund tillhöriga egendom 

hamnat i lejonens klor. 

Man anmäler inte gärna ett lejon fOr stöld, så 

storspoven vandrade på egna ben tillbaka dit den hör 

hemma. 

Cecilia 



SKANDALEN HVILAN 
några sådana följder kunde de m te 

Utbildningsnämnden i Lund skulle .. Rektom rekommenderar att upptäcka. . . 
vid septembersammanträdet yttra ansokan avstyrks o_ch at! Natur- Nu kan man faktiskt motivera 
sigometablerandetavsjufriskolor. bruksgymnasJet _Hvilan far annan ett avslag med att även Lunds 
I samtliga fall tillstyrkte nämndens huvudman, om m te Staffanstorps kommun drabbas om dess el~ver 
borgerligamajoritet.Dekanskehar kommun tar ansvaret, t ex ett inte kan erbjudas alterna_tivet 
opinionen i Lund bakom sig. gymnas1eforbund eller skolans N a turbruk inom gymnasieut-
Många väljer ju att sätta sma barn personal. bildningen. . .. . 
i sociala isolat. Icke-borgama (s, v Frågan om Hv1lan ar m te 
och m p) var mer nyanserade och sa Lunds kommun drabbas avgjord. Nu agerar många på s~väl 
av olikaskäl nej till tre, fyra stycken. Till saken hör att H vilan är Skåne politiker- som mynd1ghetsmva for 

Borgarnaföredrar,Privatisering, läns enda gymnasium med utbild- att den ska få bestå i _nuyarand,e 
hur den än ser ut. I atrrunstone ett ni ng inom trädgårdsområdet. form. Jag tror att det bhr sa ocksa. 
fall av de sju innebär deras Ansvariga, eller före detta an- Och Lunds borgerliga majoritet 
tillstyrkande en skandal. svariga, på landstinget är bestörta får väl svälja förtreten. 

Dickens' skol parodier. Puckeln. 
Under den närmaste tioårsperioden 
måste kommunen utöver det 
nuvarande elevantalet bereda plats 
åt ytterligare tusen gymnasister. 
Då kommer privata skolexploatörer 
väl till pass. 

Hyreskostnaderna 
Under den förra mandatperioden 
gjorde jag bort mig ett antal gånger 
genom att ifrågasätta hyres
kostnadens andel i de totala 
skolkostnaderna. I Lund är denna 
andel störst i landet. Golvytan per 
elev är den minsta i landet. AB UVS Trafikutbildning vill över Staffanstorps agerande. De 

ta över N a turbruksgymnasiet menar, att det är ett länsintresse att 
H vilan och förvandla det till en gymnasiet bevaras. 
fristående gymnasieskola, H vilans 
gymnasieskola för utbildningar 
inom trafikprogrammet. 

Frågan belyses av detmångåriga 
Endimensionella remisser kriget mellan Lund och grann
Detfinns en klarrisk med remisser kommunerna om skolkostnaden. 

därmanendastska"taställningtill De fick ett anbud om en 30-

Till bakgrunden hör att Natur
bruksgymnasiet Hvilan kost
nadsfritt överfördes från lands
tinget till Staffanstorps kommun, 
som genast gjorde sig en hacka på 
att sälja det till AB UVS. Och nu 
vill UVS tjäna pengar på trafik
utbildning. 

om en etablering procentig redukti?n, , såvitt j_ ag 
medför negativa minns, men tyckte anda att de fick 
följder för betala för mycket för sina elever 1 
k o m m u n e n s Lund. Då drog Lund tillbaka 
skolväsende" . erbjudandet. 
Det gör det ju De vägrade betala och Lund 
möjligt att helt stämde dem. 
bortsefrånkvali- En ny ide från kranskom
tetsaspekten . munemas sida är att etablera en 
Sedan kan det gymnasieskola inne i Lunds stad, 
rentav hända att men utanför Lunds förvaltnmg. En 

"Vilseledande , orealistiskt, friskolan påstår trojansk häst. Den skulle, menar 
undermåligt, ohållbart, olämpligt, att kommunerna de,kunnaarbetamedavsevärtlägre 
oekonomiskt"... tillstyrkte att den hyra och lägre kostnader än de 

Rektorn vid Naturbruks gym- e t a b le r ad e s. Lunds skolor. Fan tro ' t. Den skulle 
nasiet Margareta Schånberg- Lund och alla emellertid lösa problemet med de 
Larsson har ett antal anmärkningar andrakommuner tusen nya eleverna, nästan. Kanske 
i sitt yttrande, bland annat följande: tillstyrkte , kan kunde den få borgamas välsignelse. 

UVS har lämnat vilseledande UVS påstå inför Den kunde ju beskrivas som en 
uppgifter om sina avsikter. Ve~k- kritiken fr ån sorts friskola. 
samhetsplaneringen är orealistisk rektorn och För min del misstänker jag 
och den pedagogiska planeringen landstinget. dock fortfarande - och detta är 
undermålig . Den ekonomiska Troligen hade de borgerliga landsförräderi i kriget med krans-
kalkylen är ohållbar. Studieplanen ledamöterna i utbildningsnämnden Puckeln kommunerna - att hyreskost-
är olämplig. Antalet lärare är för inte ens ögnat igenom rektoms Friskoloma medför, menar bor- naderna i Lund, trots en viss 
lågt, borde vara 28 men blir ~4. yttrande. Det behövde de inte. Det gama, i dagens läger inga negativa minskning till följd av det sänkta 
UVS saknar ekonomi för att dn va stod nämligen i förvaltmngens konsekvenser alls för kommunerna, ränteläget, är för höga. Det drabbar 
skolan: alltegetkapitalärförbrukat, förslag: "kommunen hariyttrandet bara positiva. Lund har, som de i så fall i första hand lärare och 
aktiekapitalet är för litet (250 000 (endast) att ta ställning till omen flesta andra kommuner, ett ekono- elever i Lunds gymnasieroch andra 
kronor) , soliditeten ligger på -3% etablering av skolan kan medfora miskt motiv att tillstyrka samtliga skolor. Jag tror att det skulle vara 
(bör vara +20%), likviditet och påtagliga negativa följder för friskolor på gymnasienivå, hur lättare att sänka dem under denna 
räntabilitet är för låga. skolväsendet i kommunen ... " Och mycket de än påminner om mandatperiod än det var under den 

--------------------------:---:-::------------l förra, eftersom den ekonomiska 
situationen förbättrats. Men tanken Ta. "ltmo· ·te·. L z; +:e a' lite r c ap z" ta zz·sm på en sänkning av hyresandelen är 'J « "J l säkertfränrmandefördetborgerliga 

Två dag~ före utdelningen av det Yxkull är en verse~ad aktivist. kan °~~~:~~t~aKu~a har plats som andra avgifter som drabbar F " d mi på kuriosa kommunstyretHyror är likaheliga 

alternativa nobelpnset, talade Inte en som smyger pa natten och 53 bland världens plan- medborgarna. Det är skattema de 
anstiftaren Jacob von Yxkull, 

1 
ett klistrar affischer med vattenglas nummer . F · t , k ·ta vill sänka. De rika ska gynnas och 

tält på Kulturens gård. Han talade å handlamas fönsterrutor. Hanrör ekonomier. emtw _va ap I - , 
icke om priser utan om kostnader; fig bland ministrar och in ter- hstJska kongl_omerat h~gerdforeV. . de fattiga klämmas at. 

ärnl. · 1 bal" · g s risker k Men det visste JU v1 re an. 1 
n Igen g o Isenn en · nationella forskare . Hans ver tyg ' tt · t" k grundkurs Kommunal oförmåga? 

Globalisering är en os~ön ärdatorerochekonomiskaanalyser som ga marxis Is · LR föreslår, antagligen mest som 
omskrivning för _det rovgm_ga inte stencilapparat och marxistisk PS Yxkull talade inte om vem provokation, att staten ska återta 
internatiOnella kapitalets rovdrift. grundkurs. Han är bekymrad över som skulle få det alternativa det ekonomiska ansvaret för 
:Y.i in~m. vä,~stern kallade det kapitalismens maktanspråk. Många 1 · skolväsendet för att utbildningens 
1mpenalism . .. .. .. hoppas kunna ersätta politisk nobe pnset. I fall 

rl likvärdighet ska bevaras. et Arrangor for motet var demokrati med expertvälde, säger H vilan kunde det dock ha räckt att 
"Lundagruppenförursprungsfolk" han. From k@nelbullefronten 1 d · t b håll"t ansvaret 
en svenska avdelnmg av IWGIA Han kunde ocksa' avslöJ. a att inte an stmge e I . 

f To VB: Staffanstorps hantering av (International ':York_ Group or alla kapitalister tror på kapita- Subject: abstinens Naturbruksgymnasiet Hvilan och 
Indigneous Affarrs, vilket betyder lismen. Han nämnde inte bara det nya slaget vid Lund om 
ungefår"lntematwnellarbets~pp Georgs Soro utan också andra som Datorn på service? skolhyran ger utmärkta argument 
för ursprungsfolks angelagen- likt David Horton mer och mer Ett par tips för att lättare hantera för LR-provokationen, liks on; 
heter"). . . . intresserar sig för livet efter stressen: många andra lustiga exempel pa 

Detta mö_te h?lls 
1 

anslutrung t!l} kapitalismen. Horton har skrivit~? _ dubbelklicka på s tömbrytama i kommunal oförmåga att hantera 
en Globahsenngskonferens pa bokiänmet"Lifeaftercapitalism . hemma utbildningspolitiken. 
Kulturen 25 - 26 septem~~r. Svaret på frågan vad som _kolla brevlådan/postfacket var Gunnar Stensson 
Liksom konferensen kan man saga kommer efter bekymrade Y xkull. tionde minut 
att Yxkulls föredrag _han~~ad~ om "När bubblan spricker" sa han är Svensk bearbetning av Ulf 
ekonomi, demokrati, manmskor det risk för att fascismen kommer i 
och miljö. stället. Lingärde 
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NYADRESS .. .. .. .. .. . 

Blom Karin 
Uardavägen D: 85 
224 71 Lund 

Försökspensionär i Lund (forts.) Glaskrossakuten-Ring så sopar vi! 

Jag tycker mig ana en halvt 
medveten grundide bakom mina 
strävanden som försökspensionär 
nämligen, att när jag går i pension 
gäller det att åtminstone till att 
början med fylla dagarna med 
aktiviteter, som kan ersätta det 
arbete som blivit en vana genom 
åren. 

Förr i tiden, när man slet hårt 
i kroppsarbete under långa dags
pass, var nog pensionsdrömmen 
att ligga på soffloket, dricka kaffe 
på fat, klia katten och i värsta fall 
hugga lite ved. Hälsan vid pensio
neringen var väl inte heller den 
bästa och åren fram till bortgången 
var kort. 

Min egen hälsa tar jag för 
given ännu ett antal år, men det är 
förstås en förhoppning som när 
som helst kan gå i kras. Då, när 
ohälsan infinner sig, blir det 
elementära ting, som blir avgö
rande: som att baxa sig upp ur 
sängen, koka sitt te, få på kläderna, 
värma maten från hemtjänsten och 
betrakta årstidernas växlingar 
genom fönstret. 

J ag är tämligen bra på att 
handla, laga mat, diska, damm
suga, tvätta och vattna blommor, 
så jag behöver inte ta någon 
grundkurs i "Hem och hushåll" 
inför pensioneringen. Men för
bättringar kan äga rum. Under 
sommaren har j ag t ex lagt mig till 
med den goda vanan att nästan 
dagligen besöka torget för att 
inhandla frukt och grönsaker. 

Här på torget är det gott om 
lite äldre som för lågmälda samtal 
med handlarna eller som sitter på 
bänkar och talar om väder och 
vind eller bara tittar och funderar. 
Grånade damer söker sig in på 
Domus för att köpa några av 
veckans rabatterade varor. Deras 
män dröjer kanske vid varuhusets 
spelavdelningen, till höger om 
ingången, för att satsa på dagens 
dubbel, Lotto, Måltipset ellernågot 
annat av de otaliga spel som 
numera finns för den spel villige. 

Att spela tycks vara ett nöje 
för många äldre gentlemän, så jag 
har själv börjat chansa lite försik
tigt på .~tryktipset, V64, V75 och 
joker. Aven om man inte vinner 
blir det ändålite roligare än vanligt 
att se sportextra och läsa sport
sidorna. Och ibland folkets djupa 
led är det inte ovanligt att hän
delserna i sportvärlden förs på tal, 
och då kan man ju hänga med 
liksom. 

Jag har i sommar också tagit 
mig för att göra en liten under
sökning bland utbudet av luncher 
på stans restauranger. Ä ven om 

man själv kan laga sin mat skadar 
det säkert inte att då och då söka 
sig ut i folkvimlet och prova rätter 
som andra tillrett. 

En blygsam rapportering 
skullekunna vara denna: billigaste, 
fullt ätbara lunchen kan man finna 
på Snackhouse på Winstrupsgatan 
och på Sparta. Den generösaste 
står Botulf för som bjuder på 
sallad, huvudmål ,dricka, kaffe 
och efterrätt för ett genomsnittligt 
pris. Godaste luncherna fann jag 
dock på " & Bar" och Bromans. 
stadsparkscafeet har fina sallader. 

Riktigt billigt lär det vara på 
Ugglan, där man kan få soppa med 
bröd för en tia, men då får man 
vara beredd att umgås med 
lundabor som normalt inte spottar 
i glaset. För tillfället är jag inte 
särskilt begiven på starka drycker 
i större omfattning, men den tid 
kan komma då åldersdepressioner 
och kroppssmärtor gör att flaskan 
är den tröst som återstår. Men det 
troliga är väl då att man först prövar 
att tulla på apotekens skatter. 

Gamle Finn 

Krossat glas i vägbanan? Ett alltför 
vanligt förekommande gissel. 
Framför allt för cyklister. Glas
splittret sätter ofta ett explosivt 
tvärstopp för vidare färd. Eller så 
kommer punkteringen sakta smy
gande i efterhand. Men även för 
fotgängare är krossat glas ett otyg. 
Sandaler och andra låga som
marskor släpper lätt in en glasbit. 
Speciellt för barn - gående, 
hoppande, trillande- ärglassplitter 
ett stort riskmoment. Over huvud 
taget tycker nog de flesta att det är 
obehagligt att tvångsmässigt leka 
fakir och gå omkring på glas. 
Glaskrossfria gator skulle öka 
komfort, framkomlighet och 
trivsel för gående och cyklister. 

I staden innanför inre ringen har 
liggande glaskross minskat efter 
satsningen på extra gaturen
hållning. Men utanför innerstan 
kan glaskross fortfarande ligga 
kvar på G&C-banor i dagar och 
ibland veckor. 

Ett möjligt sätt 
Lund, som vill bli en cykel
kommun, borde därför satsa på att 
hålla de gator och vägar där G&C
trafikanter fårdas - även utanför 
stadskärnan - så fria som möjligt 
från glassplitter. Genom att öppna 
en "glaskrossakut" skulle Lund 
tydligt visa att cykel och 
gångtrafikanternas framkomst
möjligheter högprioriteras. Ett sätt 
att etablera en glaskrossakut är att 
utvidga uppgifterna för den 
extraresurs som vardagligen sköter 
gaturenhållningen i stadskärnan. 
Lundaborna kan helt enkelt ges ett 
telefonnummer och gärna också 
en e-postadress att rapportera in 
var glassplitter finns att röja upp. 
Glaskrossakutens personal rycker 
sedan ut så snart som möjligt. På 
så sätt kunde i varje fall tätorten 
Lund snabbt få väck det både 

o tre v liga och trafikfarliga glas
:WO!Ii.IJll!l""'lft..\'- splittret på kortastmöjliga tid. 

· ~, .. 
- ·-·. 

Högst 8 timmar på dagtid 
skulle lämningarna av glas
kro s s m a ro d öre r n a s 
framfart hota G&C

trafiken framkomst. 

.g?i~~~: 
· -::.-.--~ -

Nog finns det pengar? 
Finansieringen av en sådan utryck
ningsstyrka är naturligtvis ett 
problem. Kanske är det möjligt att 
finansiera glaskrossakuten inom 
ramen för projektet Cykelkom
munen Lund? Om inte måste 
nämnden göra omprioriteringar. 
Det är fullt möjligt. För tänk om 
det vore bilister som dagligen och 
stundligen hotades av punktering? 
På grund av att saker låg och 
skräpade i gatan i gatan? Till 
exempel om mindre nogräknade 
in di vi der hade för vana att lägga ut 
spikmattor lite varstans på bilarnas 
färdvägar. Och det kom an på 
Tekniska nämnden att få fram 
pengar för att avlägsna hoten mot 
bildäcken? Nog skulle nämnden 
illa kvickt få fram pengar i sådana 
fall?! 

Förslag 
Efter detovan sagda villjag därför 
föreslå 

att Tekniska nämnden beslutar 
ge förvaltningen i uppdrag att 
snarast möjligt etablera en 
"glaskrossakut" i linje med ovan 
skisserade modell 

Lund 1999-09-29 

MÅNDAGSMÖTE 

UlfNymark 
Vänsterpartiet 

Må kl 19.00 på partilokalen. 
Amne:Vad gör Vänsterpartiet i 
region fullmäktige? Ann-Marie 
Campeli m fl regionalpolitiker 
berättar och diskuterar. 
Kl 21 (ca) Val av ombud till 
distriktets höstkonferens. 
Nomineringar kan göras till valbe
redningen. Monica Blomqvist: 13 
76 59;l<ent Nilsson: 1513 38; Liv 
Nilsson: 39 79 02; Henrik Smith: 
124 85 45; Krsitina Zitko: 30 63 55, 
Margareta Björnsson:146401 
Kl21.15 Disl<ussion om bidraget til 
distriktet. 

~~]f!~!~!!!~! l 
lsonnbyoch Lars Borgström (familje- l 
.~d.) l 
Näste redaktör: Gunnar Sandin 

:Manus sän~t tiii :Veckobla- : 

I det, Svartbrödersg 3, 223 50 Lund. 1 
Måndag e. 17 till lax 046-123123. 

1 Manus mottas gärna på epos!, 1 
vp@lund.mail.telia.com eller 3,5" l diskett (gäma i RTF-format) l 

•
Telefon till redaktörerna: l 
Marianne Sonnby 046-13 19 75 

l 
Sten Henriksson 046-14 44 57 1 
Gunnar Sandin 046-13 58 99 1 Vid utebliven tidning ring: 1 

• Sven-Bertil Persson 046-13 82 13. 

________ .. 
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