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- Där har du Christine Jönsson och 
Annika Annerby, och där, bakom 
avgasmolnet ... 
Göte förklarade och förklarade teck
ningen som han just hade lämnat in 
på VB-redaktionen. Vi suckade lätt för 
visst fattade vi vad bilden föreställde, 
trots att exaktheten i porträtteringen 
växlade. Vi var som vanligt jäktade. 
Bra med teckningen som lättade upp 
tidningen, men nu fick vi göra om lay
outen på en sida eftersom Göte som 
vanligt hade kommit oanmäld. Fanns 
det en ledig volontär till hands när 
Göte vaggade in sattes denne på att 
konversera honom, men det fanns det 
ofta inte. 
Ibland fanns en text bifogad, ett refe
rat från ett av de många möten som 
Göte bevistade, och då blev det ytter
ligare jobb med att justera stavning 
och meningsbyggnad. Men det hand
lade i regel om viktig, småskalig re
turinformation, sånt som alltid behövs 
i en tidning som Veckobladet. 
En tidning som Göte kände för och 
tog i försvar när så behövdes. 

2 
-Gunnar Sandin har rätt. Ni gör inget 
hederligt arbete. 
Göte räddade mej åtminstone delvis 
ur en penibel situation som jag efter
tryckligt hade försatt mej i. En bil
finna på Väster varslade om avsked. 
Jag uppmanade i VB de avskedade att 
nästa gång söka sej ett "hederligt" ar
bete. De som personligen kände mej 
och min bilfientlighet nöjde sej väl 
med att dra på munnen eller skaka på 
huvudet. 
Det gjorde inte de berörda arbetarna, 
sen Arbetet hade gjort rekommenda
tionen känd för en större allmänhet. 
De blev fly förbannade. Jag fick cykla 
ut, ta emot en utskällning och be om 
ursäkt: man smädar inte den som ska 
gå ut i arbetslöshet. 
Utskällningen kom även som insän
dare i Arbetet. Men då hörde också 
Göte av sej i tidningen. Han hade fått 
sin Moskvitch servad på verkstaden, 
och de hade fuskat. Nu var "heder-

lig" inte längre en abstrakt kategori 
utan handlade om konkret arbetsmo
ral. 
Göte körde bil men hade förvisso 
miljömedvetande och varen aktiv (gi
vetvis!) medlem av Lunds fot & 
cykelfolk. 

3 
-Jag skulle bara vilja fråga våra re
presentanter i LKF varför di har gått 
med på den senaste hyreshöjningen. 
Om allmännyttan bromsar så stoppas 
ju hyreshöjningarna i hela stan. 
De första punktema brukar gå raskt 
undan på den lokala v-avdelningens 
årsmöten. Dit hör de kommunal
politiska rapporterna. Men nånstans 
brukade det stoppas upp ett slag, av 
Göte. Hur kunde våra representanter f 
försvara eltaxan, vattentaxan, de oull
räckliga bostadsbidragen etc ., sånt '\ 
som drabbade vanliga hyresgäster? 
Han hade suttit några perioder som 
ersättare i kommunfullmäktige och 
var förvisso inte främmande för 
kommunalekonomiska realiteter. F as t 
med sitt konsekventa småfolks
perspektiv undrade han alltid om inte 
andra avvägningar var möjliga. 
Ä ven på det senaste årsmötet tog han 
upp taxefrågor. Men också kultur
politiken. Konceptkonst var inte hans 
grej men han insåg väl att varje gene
ration har sitt eget uttryckssätt. Och 
ändå: om nu bottenvåningen i Konst
hallen fylldes med installationer 
kunde man väl samtidigthänga staffli
konst på det övre planet? 
Efter moget övervägande tycker jag 
att han hade helt rätt i den frågan . 

4 
- Di som var unga klarade sej ofta. 
Inte di äldre. 
Vi stod på Norra kyrkogården, en 
mycket liten ceremoni, Göte, Joachim 
Lentz och jag. Det hade gått fyrti år 
sen andra världskriget slutade i Eu
ropa, och vänsterpartiets skånedistrikt 
ville högtidlighålla minnet av 
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"Ur en mentalskötares vardag", publicerat i Lund sett från vänster 1980. 

Förintelsens offer. Vi gjorde det med 
en blomma vid minnesmärket på 
Norra kyrkogården. Där låg de be
gravda, de som hade dött i Lund se
dan de kommit hit med de vita 
bussarna under krigets sista dagar. 
Göte hade varit med att ta hand om 
människospillrorna, burit in dem till 
badhuset för tvättning, avlusning och 
allmän vård. 
Göte tillhörde (liksom Joachim) en 
generation för vilken fascismen var en 
levande bitter verklighet och kampen 
mot den en praktisk självklarhet. Varje 
politisk generation har sina formande 
erfarenheter. För Göte hörde fascis
men och arbetslösheten dit. 
Strax intill på kyrkogården fanns hans 
hustrus grav. 

Gunnar Sandin 

Redaktionellt 
V år mångårige medarbetare, vår kam
rat Göte Bergström har avlidit. Vi äg
nar en stor del av detta nummer till 
att hylla honom. 

I övrigt är det ett traditionellt VB
nummer. En prenumerant skriver till 
oss och säger upp sin prenumeration 
med motiveringen att VB "inte längre 
är intressant." 

Charlotte Wikander har lämnat redak
törsskapet för arbete i Göteborg. 
Vi är nu i desperat behov av en redak
tör- en kvinna. Vi behöver också fler 
medarbetare. Får vi inte det är det risk 
att VB läggs ner vid årsskiftet. 
Var Göte Bergström den siste solida
riska kamraten? 

rune.liljekvist@ telia. c om 



A andra sidan. .. 
Anonymt 
Polisfa ke har ,·än t i g mot de blyg
samm försök där polishjälmar haft 
en synligt nummer för att möjliggöra 
identifi ring . Polisledningen har 
snabbt efterkommit fackets begäran: 
nu är numren borta. Varje brittisk po
lis bär en nummerbricka på bröstet, 
och amerikanska polismän bär namn
skylt med fullständigt namn. Men i 
Sverige vill alltså polisen vara ano
nym. Vad säger det? 

Hall eda! 
Snart är det 2002 och då är det kom
munal- och landstingsval. Vi rekom
menderar Vänsterpartiet att göra en 
affisch där det helt enkelt står så här: 
"Halleda!" 
Moderata regionrådet Carl Sonessans 
spydighet till en kvinna som av plats
brist tvingades till Köpenhamn för en 
prematur tvillingfödsel. 
Inte långt från trädet: 
"Bibliotek är lyx" Moderate politikern 
Carl Johan Sonesson (son till Halleda
Carl) uttalar sig om kulturpolitik. 

Politikens fOrfall 
eller förfallets politik? 

I förra veckan meddelade fmansmi
nistem att fastighetsskatten kommer 
att sänkas . skatteexperter brukar 
framhålla fastighetsbeskattning som 
en av de mest rättvisa beskattnings
formerna och särskilt viktig att behålla 
i en tid då friavaru-och kapitalrörelser 
försvårar andra former av beskattning. 
Runt om i världen är mycket riktigt 
jord- och fastighetsskattema grund
läggande. Men den svenska reger
ingen tänker ge efter för en grovt 
ohederlig kampanj där borgama låt
sar som om de tänker avskaffa fastig
hetsskatten. Varför gav man efter? Jo, 
på så sätt vrider man ett vapen ur 
borgarnas händer inför den kom
mande valrörelsen, sägs det.. Javisst, 
och vad ska vi med en borgerlig re
gering när socialdemokraterna lika 
gärna kan föra deras politik? 

Be om ursäkt Per T! 
Per T. Ohlsson på Sydsvenskan har 
gått för långt. Den 19.8 skrev han: 
"Extremvänstem - t ex i ungsyndi
kalisternas tidning Direkt Aktion -
diskuterar den judiska räntekon
spirationen." Den 20 fick han ett 
snabbt svar från dess ansvariga utgi
vare: vad vi gjorde var att vi kritise
rade just den sortens konspirations
teorier. Hon kräver en ursäkt. Men 
Ohlsson slingrar sej: han skrev ju bara 
"diskuterar". 
Det råder ingen tvekan om att läsarna 
uppfattade formuleringen som en in
sinuation, och som hade riskerat att 
stå oemotsagd eftersom en normal 
SDS-läsare inte läser Direkt Aktion 
parallellt. Kravet på ursäkt står kvar. 

Kontinentalt 
Så är den äntligen här igen: södra Sve
riges ledande kolumn i sociala, poli
tiska och alla andra ämnen, allt detta i 
livsstilsmagasinet Veckobladet. 

Marknadsläget 
Vi öppnar med den traditionella rap
porten från Sjöbo marknad. En fin 
marknad i år, lagom varmt och god 
omsättning. I ölhallen underhöll 
Johnny Cosy, en fårad man, av dia
lekten att döma tydligen från Malmö, 
med gitarr och självgående synt som 
sjöng visor som i huvudsak handlade 
om hembränt. Han fanns på kassett 
för 80.-.l den alkoholromantiska gen
ren är jag nog mera svag för den klas
siska t-shirten med texten "T-Röd -
för god att kolsyra", men den var ut
gången. 
Den livliga hemmamarknaden i 
Sverige som speglades på marknaden 
är mycket glädjande om man ser på 
ekonomin i stort- vi kan också i detta 
extremt exportinriktade land ägna oss 
åt att förse varandra med produkter 
och behöver inte göra oss arbetslösa 
bara för att den internationella kon
junkturen sviktar. Det var Göran Pers
sons misstag de första åren 94-96. Det 
var inte nödvändigt att köra den bor
gerliga politiken och skära ner så dras
tiskt. För den intresserade : Per 
Lundborg, ekonomiprofessor i Göte
borg utreder förloppet på DN Debatt 

Infrastruktur (v) 
Om 11ågon vecka vet vi hur det har 
gått. Hur mycket ska det satsas på sjö
fart, väg och järnväg de kommande 
tio åren? Blir det en miljöprofil eller 
vinner väglobbyn som vanligt? Blir 
infrastrukturen den fråga som spräc
ker det röd-gröna samarbetet? 
Vänsterpartiet har presenterat sina 
förhandlingskrav. Vi återger de vikti
gaste, inklusive konkretiseringar och 
kommentarer. 
• Större slussar in till Mälaren. 
Bara nu inte en stor oljetanker grund
stöter på insjön och böljar läcka! 
• Tjälsäkring av småvägar. 
Lär vi inte ha någon nytta av i Skåne. 
Tjälen är ett problem norrut, men det 
är ofta överlastade virkesbilar som kör 
sönder vägarna. 
• Investeringar för trafiksäkerhet. 
Avser mest s.k. vajervägar. Minskar 
olyckorna effektivt tilllågt pris. Re
tar till vansinne adrenalinstinna han
nar som helt enkelt inte kan köra om 
på vissa sträckor. 
• selektiva väginvesteringar "utifrån 
transportpolitiska mål". 
Bakom detta anar man en diskussion 
i v-riksdagsgruppen där inte alla är 
lika konsekventa miljövänner som 
Karin Svensson Smith. 
• Driftbidrag till lokal och regional 
kollektivtrafik. 

i förra veckan under rubriken "Pers
son förlängde arbetslösheten". 
Europa 
Jag har ägnat sommaren åt att ta igen 
brister i min europeiska orientering. 
När jag var ung på 60-talet så var det 
bara England och USA som gällde och 
möjligen Frankrike medan Tyskland 
var en lätt plågsam genomfart. Det är 
det jag har försökt reparera nu, t.ex. 
genom att på bildningsresa fara kors 
och tvärs i Ruhr-området. Det verkade 
vara en grönskande lands- och stads
bygd med insprängda industrier. OK, 
en och annan nedlagd kolgruva fanns 
det väl och kanske också urblåsta 
fabriksbyggnader, men än sen då. 
Wuppertal t.ex. visade sig vara en 
vacker dalgång med en underbar form 
av lokaltrafik - en sorts svävarbana 
upphängd på pelare över floden och 
fylld av kulturella begivenheter: en 
opera och en stadsteater. Lokal- och 
regionaltrafiken i Ruhr är nog den 
mest välordnade j ag har sett med otro
liga nät av bussar, spårvagnar, tunnel
banor, S-banor och regionaltåg. 
Så var jag i Bonn och såg det mest 
intressanta museum jag har upplevt : 
Huset för Förbundsrepublikens histo
ria. Det handlar om efterkrigstysk
land, från ruinerna till dagens nation. 
Det är ju också en del av vår historia, 
det blev man varse inte minst genom 
alla dess tyska vardagsföremål som 
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Egentligen en följd av ett misslyck
ande för vänsterpartiet som lyckades 
sänka momsen på resor - men många 
länsbolagen höjde ändå taxorna. Märk 
dock det oförändrat låga priset på 
stadsbussarna i Lund. 
• Spårinvesteringar i storstäderna, 
bl.a. Malmö, att betala med väg
avgifter. 
Går knappast igenom ett valår. Förr 
eller senare måste dock biltullar 
komma i någon form. 
• Färdigställande av redan beslutade 
järnvägsinvesteringar. 
Smått skandalöst att den posten ska 
behövas, dvs. att tidigare planer har 
urholkats 24,75 miljarder. Inte heller 
den nu aktuella planen går fri för ris
ken att urholkas. 
• Investeringar i det kapillära bannätet 

ltC 
varit en del också av mitt liv, fra:: 
Melittan till Grundigradion. Oc , z 

DDR speglas, och det på ett ganskz 
rimligt sätt. J ag vill varmt reko mm e -
dera ett besök, jag kunde knappt lit2 
mig.Vi skulle behöva en svenska mo:
svarighet, en syntes tvärs öve ~ 

nuvamade genremuseer som skulle 
skildra svensk 1900-talshistoria. 
Tja, det blev besök i Trier oc 
Saarbrticken också, men det jag vill 
ha sagt är att jag vill göra självkri · 
för alla de gånger jag klicheartat aY
visat det tyska. Ett gammalt skällsord 
mot svenskar är "reservtyskar" , men 
det speglar ju en realitet. Människorna 
i Tyskland ser ut som vi , tänker som 
vi. De t.o.m. talar nästan som vi -
svenskan är väl mest en plattysk dia
lekt. Och när jag åkte på Rhen från 
Köln till Bonn dränktes hela båten i 
tysk dansbandsmusik av klassisk 
slag - det var till förväxling likt en 
klassisk svensk pensionärsutflykt. 

Ett dyrt nöje 
Nu måste det dock sägas att tidpurtk
ten är inte den bästa för Europa
utflykter. Jag var i Italien också. Pri. et 
för en härntpizza i Lund ligger strax 
över 40 kronor. med gällande värde 
på den svenska kronan låg priset där 
på ca 45. Det är väl ändå inte natur
ligt att pizzan är billigare i Sverige än 
i Italien, jag bara frågar? 

Lucifer 

Avser t.ex . sådant som det sorgligt 
upprivna bispåret till Åkerlund & 
Rausing. 
• Kombisatsning, fler omlastning -
terminaler väg/järnväg. 
Vanligt politiskt krav som hittills har 
gett små resultat. 
• Ökade axellaster m.m. 
Kommer att möjliggöra ännu längre 
och tyngre godståg genom Lund. Häf
tigt! 
• Nyajärnvägar förregional tågtrafik. 
Specificeras inte i pressmeddelaadeL 
men i Skåne borde en bana Lund-
Hörby-Kristianstad ligga mycket b 
till. 
• Ökad kapacitet på stamjärnvägar : 
storstadsregioner. 
Minst ett nytt spår Lund- Malmö. 
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Göte BergströntS sista strid 
Några veckor efter Klostergårdens 
höstfest år 2000 stod han som vanligt 
utanför Konsum och diskuterade in
tensivt och ganska högljutt, just då 
med en pensionär och en småbarns
mor. Det bakåtstrukna grå håret vajade 
och de blå ögonen blänkte under 
buskiga ögonbryn. När jag försökte 
smita förbi, ropade han på mig och 
närmade sig med den lätt haltande 
gång som kännetecknade honom de 
sista åren. 
-Nu måste vi göra något åt Ica Maxi, 
begriper du! Hela Klostergårdens cen
trum hotas. Och posten. Tror du den 
får stanna kvar? Och trafiken. Och 
Höje å. Hur tror du det blir för dom 
som bor intill Ica Maxi? Det är för 
jäddrigt! När ska vi ha det där 
opinionsmötet vi planerade i våras? 
Vi måste ta upp det på nästa byalags
möte? 
Göte var full av tillförsikt om att vårt 
lilla fattiga byalag kunde kämpa fram
gångsrikt mot Ica:s miljoner och den 
politiska majoritet, som i byggnads
nämnden stött Ica Maxis etablering. 
Det blev den sista kampanj han skulle 
komrna att leda. 

Postum seger 
Torsdagen den 9 augusti röstade 
kommunstyrelsen nej till Ica Maxi 
med röstsiffrorna 8-5. Alla utom 
moderatema och folkpartiet sa nej till 
stormarknaden. Göte hade vunnit en 
postum seger. Det var i första hand 
en seger för Klostergårdsboma, som 
fått ett bevis på att demokratisk kamp 
lönar sig, men det var också en seger 
av principiell betydelse för Lunds pla
nering i framtiden. 

Vilka strategier låg bakom fram
gången? 
Byalaget utarbetade en plattform och 
förde ut den i insändare i lokalpres
sen. När vänsterpartiet på Ulf Ny
marks initiativ i april kallade till ett 
samordningsmöte mot externa etable
ringar, uppmanade Byalaget de när
varande organisationerna att delta i 
valborgsfirandet i Sankt Lars, där en 
namninsamling mot Ica Maxi skulle 
genomföras. Därmed anknöts kampen 
mot Ica Maxi till den gamla striden 
mot Realia om allmänhetens rätt till 
Sankt Larsparken. 

Valborgsfirandet i Sankt Lars är en 
gammal tradition. I samband med att 
Sankt Lars privatiserades försökte 
först den borgerliga landstings
ledningens platschef och senare, då 
utförsäljningen genomförts, fastig
hetsbolaget Realia begränsa allmän
hetens tillträde till parken. Som ett led 
i denna strävan ville bolaget stoppa 
valborgsfirandet vid Höje å. För Göte 
som Klostergårds-bo och gammal 

vårdare på Sankt Lars var allmänhe
tens rätt till Sankt Lars-parken och 
Höje å en hjärtefråga. 
Han var redan inlagd på lasarettet, när 
Realia genom ett par huvudlösa till
tag hjälpte honom att uppnå publici
tet kring valborgsfirandet 
Två dagar för valborg lät Realia en 
traktor forsla bort det bål som Bya
laget rest på den traditionella platsen 
vid paviljongen. Det var en makt
demonstration som måste utnyttjas! 

-Nu måste vi slåss! 
Det är Klostergården mot Realia, fol
ket mot kapitalet! sa Göte i telefon. 
Byalagsmedlemmar och elever från 
Klostergårdsskolan mobiliserades 
nästa dag, som var söndag, och reste 
ett nytt bål. När Realia på valborgs
mässomorgonen upptäckte manövern, 
klistrade bolaget röda förbudslappar 
med hot om polisanmälan på bålet. På 
kvällen samlades flera hundra val
borgsfrrare. 
-Realia har förbjudit oss att fira val
borg. Ska vi tända bålet ändå? frågade 
mötesledningen. 
-Ja, tänd det! ropade människorna. 
Göte deltog i firandet. Tärd och med 
kalt huvud satt han i sin bil, som kör
des av hans dotter Åsa. Många gamla 
vänner hälsade på honom. Efter en 
stund måste han återvända till lasa
rettet, eftersom han frös. 
Under firandet samlade Byalaget in 
mer än 400 namn mot Ica Maxi. Göte 
Bergstr9ms namn stod överst på den 
första listan. 
Eftersom konflikten om valborg var 
dramatisk fick den stor publicitet i 
både Sydsvenskan och Skånskan. 
Realias sura kommentar bidrog till 
Byalagets opinionsmässiga framgång. 
-Nu måste vi samla in namn av bara 
fanken, sa Göte i telefon. 
Byalaget la ut namnlistor i Konsum, 
Klosterblomman , Damsalongen . 
Klostergårdens konditori och höll näs
tan på att lyckas göra det också på I ca, 
där en del av personalen oroade sig. 
Ett par veckor senare inlämnade en 
delegation från Byalaget protest
listorna med drygt 800 insamlade 
namn till kommunstyrelsen. 
-Varför kommer ni nu? Vi ska inte ta 
upp frågan på det här mötet, sa Chris
tine Jönsson, samtidigt som hon häl
sade till Göte på lasarettet. 
-Vi vill vara ute i god tid, svarade de
legationen. 
Namninsamlingen gav Göte tillfålle 
att ge sin sista intervju i Sydsvenskan, 
där han åter formulerade Byalagets 
motstånd mot Ica Maxis etablering. 
I juni anordnades ett möte i stads
hallen, där Ulf Nymark debatterade 
Ica Maxis etablering med mode
raternas Göran Brink, byggnads
nämndens ordförande. En represen-

tant för B y alaget rapporterade att 
protestlistorna mot etableringen nu 
samlat mer än Il 00 namnunder
skrifter. 
Och efter kommunstyrelsens möte 
den 9 augusti stod det alltså klart att 
motståndet mot Ica Maxi lett till fram
gång. 

Då var Göte död. I samband med den 
högtidliga gravsättningen i familje
graven i Lenhovda i Småland en 
vacker högsommardag fick jag till
fåile att berätta för hans äldre bror och 
kusiner om allt som han hade gjort för 
Klostergårds borna. 

Vad kan vi lära av Göte Bergström? 
Under årens lopp drev Göte genom 
Byalaget flera liknande kampanjer 
mot ekonomiska intressen och borger
liga nedskärningar. Man kan nämna 
den uthålliga kampanjen mot Åker
lund och Rausings utsläpp av cancero
gena gifter och kampen för bevarandet 
av Klostergårdens öppenvårdscentral, 
som hotades av stängning, kanske för 
att den gjort sig impopulär genom sitt 
ställningstagande mot utsläppen. 

Vilka var de metoder Göte utveck
lade för att nå framgång? 
Grunden var förstås hans sociala pa
tos, självförtroende och energi. Han 
var aldrig rädd för en direkt konfron
tation med motparten, men förhand
lade gärna om rimliga kompromisser. 
Han var aldrig långsint efter det att 
konflikten lösts 
Under en period verkade han främst 
genom vpk:s stadsdelsgrupp i Kloster
gården. Problemet var att parti
beteckningen motverkade det breda 
opinionsarbete Göte ville bedriva. 
Han behövde en fristående plattform 
och skapade Byalaget, som fick ka
raktären av en sorts samarbetsorgan 
för hyres- och bostadsrätts-förening
arna i Klostergården. 
Med B y alaget som bas anordnade han 
opinionsmöten och namninsamlingar, 
och med dem i ryggen uttalade han 
sig å Klostergårdsbornas vägnar. Na
turligtvis visste han vilken politik 
vänsterpartiet och dess företrädare 
drev. Han påverkade också den och 
samordnade sina aktioner med den. 
Genom samtal med de människor han 
företrädde hade han alltid koll på 
opinionsläget. I kampanjerna försökte 
han påverka alla, oavsett samhälls
klass och politisk tillhörighet. 

Han var medveten om massmedias 
betydelse och skapade händelser, som 
journalisterna tyckte om att skriva om. 
Dessutom besökte han ofta lokal
redaktionerna och var god vän med 
många journalister. Han sörjde över 
nedläggningen av Arbetet för ett år 

Göte Bergström, självportträtt 1979 

sedan, bland annat för att den mins
kade hans möjligheter att nå ut. 
Flertalet av de frågor han drev krävde 
goda tekniska kunskaper. Han hörde 
ofta av sig hos specialister och perso
nal på de kommunala förvaltningarna 
och använde alla offentlighetspri
ncipens möjligheter för att skaffa sig 
kunskaper. 

Förutsättningen för hans politiska ar
bete var naturligtvis det demokratiska 
systemet med återkommande val. 
Som beskrivningen av kampanjen 
mot Ica Maxi visar, var hans mål att 
påverka själva den folkopinion som 
de politiska partierna fiskar röster ur 
och därmed indirekt de politiska be
sluten. 
Skillnaden mellan parlamentariskt 
och utomparlamentariskt arbete var 
ointressant för honom. Utan energiskt 
opinionsarbete på basplanet vinns 
inga segrar i fullmäktige. 
Många föredrar att ägna sin tid åt att 
driva ideologiska frågor på partirnöten 
och interna seminarier eller att tillsam
mans med likasinnade ropa slagord på 
demonstrationer. Sådant tog Göte 
också entusiastiskt del i, men sitt hu
vudintresse och sin okuvliga vitalitet 
satsade han i basarbete för att förändra 
den konkreta verklighet som omgav 
honom. Han besökte varenda trapp
uppgång i Klostergården, delade ut 
otaliga flygblad, samtalade outtröttligt 
med alla. Så skapade han ett utbrett 
förtroende för sitt Byalag och för sig 
själv. Så blev han ett föredöme som 
aktiv demokratisk medborgare. 

För oss gäller det att ta vara på det 
demokratiska och strategiska arvet 
efter Göte Bergström. 
Närmast arbetar Byalaget med or
ganisationen av Drakfesten den l 
september. Göte deltog i beslutet att 
ge den en multietnisk karaktär. 

Gunnar Stensson 
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Blom Karin 
Uardavägen 85:0 
224 71 Lund 

I slutet av juli 
skrev Ulf Nymark till Jörgen 
Jörgensen i hans egenskap av ord
förande i Tekniska nämnden. 
VB återger här brevet: 

"Om en allvarlig riksfårdtjänstmiss: 
Det får inte hända igen! 
Med bestörtning och ilska har jag un
der den gångna veckan tagit del av tid
ningarnas redogörelse för hur en 
funktionshindrad kvinna som anlitat 
riksHirdtjänst missat en nära anhörigs 
begravning beroende på för sen an
komst till flygplatsen. Den sena an
komsten berodde i sin tur, enligt 
tidningsuppgifterna, på att den entre
prenör som Lunds kommun anlitar för 
riksfårdtjänst inte klarade av att hämta 
resenären vid överenskommen tid
punkt. 

J ag räknar med att Tekniska nämnden 
vid sitt nästkommande sammanträde 
den 22/8 ges endetal jerad redogörelse 
för omständigheterna kring det inträf
fade. Jag föreslår också att dagord
ningen för sammanträdet utformas så 
att det fmns möjlighet för nämnden 
att fatta beslut om eventuella åtgär
der med anledning av det inträffade. 

J ag är förvissad om att Du är lika upp
rörd som jag över det som skett och 
att Du är beredd att vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att förhindra 
en upprepning. 
Med detta brev vill jag markera 
Vänsterpartiets fulla stöd för ett snabbt 
och resolut handlande från nämndens 
sida. 

Vänliga hälsningar Ulf Nymark, 
Vänsterpartiet" 

Vad var det vi sa? 

I Lund sett från vänster 1979 läser vi 
om Victoriastadion: "Kapitalismens 
grundläggande förbannelse är att så 
snart en lönsam marknad har uppstått 
eller upptäckts strömmar kapitalet dit 
för att fylla luckan, och så får vi en 
överetablering med åtföljande avsätt
ningskris . .. Det kan alltså kärva till 
sig med tennisens lönsamhet. Fast då 
går nog kommunen in och socialiserar 
förlusterna." 
Som bekant har Lunds kommun nu 
köpt Victoriastadion för 24 miljoner 
mer än huset värderats till. 

Red. 

Ett tänkt appellmötestal 
Under kursen "Sommarkurs för 
parlamentariker'' i Askljunga i bör
jan av augusti fick Nita Lorimer 
öva sig i att skriva, hålla tal och 
framföra politiska budskap. 
(Av utrymmesskäl är talet avkortat. 

Red). 

"Borgarna säljer ut 
Lunds kommun! 
De villlämna ifrån sig så mycket som 
möjligt så fort som möjligt. 
J ag vill här idag uppmannar er alla till 
att aktivt vara uppmärksamma och 
agera mot denna utförsäljning av våra 
gemensamrna egendom, var helst ni 
ser den. 
Det handlar inte bara om oss i Lund 
men vårt handlande har i förläng
ningen konsekvenser långt utanför 
Lund, Sverige även EU! 
Det somjag ser i Vård- och Omsorgs
nämnden i Lund är en konsekvensens 
av beslut tagna på nationell och inter
nationell nivå i EU, WTO mm. Våra 
nationella politiker har lämnat ifrån 
sig sitt ansvar till bl.a. EU kommis
sioner.. 
Vi måste agera och synliggöra det som 
händer i verkligheten här hos oss. Vi 
måste få medborgarna som faktiskt 
"äger" vår kommun att bli medvetna 
om vad som håller på att hända med 
vår kommun. 
I namn av "valfrihet" ska vi få välja 
vilken entreprenör vi vill ska ha att 
vårda oss, utbilda oss, ta hand om våra 
kulturskatter, vakta våra gator, köra 
våra bussar. Denna "valfrihet " är be
gränsad till de avtal som är slutna med 
kommunen. Dessa avtal är fasta och 
spänner ofta över ett antal år. Oavsett 
hur fel eller tokigt avtalet är kostar det 
för kommunen att bryta det. I ett så
dant system har våra folkvalda politi
ker lämnat ifrån sig både sitt och vårt 
ansvare vår möjlighet att påverka kon
tinuerligt. Detta är en avdemokra
tisering. 
Hur kan vi gå med på ideen att vi ska 
få bättre verksamhetservice genom att 
sälja ut det vi nu äger och sedan be
tala för att stora multinationella kon
cerner ska göra vinst på verksamhe
ten? 
Det samhälle som blir möjligt med en 
vinst-baserad servicesektor är de star
kas samhälle. De svaga har ingen 
chans, de svaga utarmas och de svaga 
individerna räknas inte alls." 

Nekrolog över Göte Bergström 

Göte Bergström 
avled 20 juni. 
Han blev 79 år .. 

Göte arbetade under sin yrkesverk
samma tid som skötare på St Lars och 
han tillhörde det moderna Kloster
gårdens ursprungliga invånare. Men 
hans engagemang var inte begränsat 
till södra Lund utan nådde långt där
utöver. Så här minns vi Göte som 
föreningskarnrat och vän: 

På Klostergårdens centrum stod Göte 
i 70-talets början och sålde Vietnam
bulletinen. När Lunds Fredskommitte 
bildades senare på sjuttiotalet blev han 
aktivist även där; han sålde tidningen 
Fred och solidaritet, stod vid bok
bordet och var under en följd av år 
revisor. Lika aktiv blev han när Nej 
till EU bildades på nittiotalet. Göte var 
också medlem i Sällskapet Sverige
Sovjetunionen, inte av lojalitet med 
olika ledare utan av solidaritet med 
de sovjetiska folken och den anti
fascistiska och antikapitalistiska kam
pen. 

I det politiska arbetet var Göte en ak
tivist och praktiker, med öppenhet och 
principer. Han pratade mycket men 
fick ännu mer uträttat. Det var inte 
alltid lätt att hitta tider att träffas, var 
det inte möte i Hyresgästföreningen 
eller byalaget var det kanske Vänster
partiet eller något kommunalt upp
drag. Göte var vänfast och glad att 
umgås. Till Fredskommittens glögg
träffar och vårfester tog han alltid med 
sig sin Västerbottensost och sina 
folköl. Tornhänt kom han aldrig. 

Göte hade också en stark konstnärlig 
sida. Under sin yrkesverksamma tid 
tecknade han patienterna på St Lars; 
en läkare konstaterade att han när han 
såg en av teckningarna kunde ställa 
diagnos på personen. På medlems
mötena i Vänsterpartiet tecknade han 
ständigt och blev en uppskattad illus
tratör i Veckobladet och då och då i 
Sydsvenskan. Han var också en skild
rare av Lund, både Klostergården och 
den gamla bebyggelsen i centrum. 
Och han tog bilen- sista åren den röda 
Volvo han vunnit på Bingolotto -till 
Bohuslän och den blekingska kusten 

Begränsad eftersändning. 
Vid definitiv adress
ändring sänds tidn ingen 
i retur till Veckobladet. 

och hem till Småland. Därifrån skild
rade han den natur som stod honom 
nära. Det är måega vänner, grannar 
och andra som har Götes akvareller 
på sina väggar. Ofta målade han på 
beställning, men bara motiv som han 
själv var förtjust i. Också på det om
rådet var hans integritet stark. 

Göte Bergström var personifikationen 
av begreppet folkrörelsemänniska. 
Engagerad, icke-opportunistisk, säll
skaplig, enveten och utan tillstym
melsen till personliga maktarnbitioner. 
Nu är det tomt efter Göte. 

N illa Bolding 
Agneta Bengtsson 

Hans Persson 

KOMMUNALPOLITIK 
Måndag 27/8/ kl. 19.00 

RÖDA KAPELLET HEMSIDA:HTTP:/1 

W1.463.TELIA.COM/-u46309868 
Sönd.26.8 kl18.45 rep med Joakim 
inför spelning 4/9 för SKTFsamling 
Lunds Central 16 .30 gå
repertoar:8,34,35,67,193, 199,281 ,315. 
Lö-sö 1-2/9 veckoslut hos Bengt Hall 
anmäl om du inte gjort det till Gunnar 
Sandin . Kulturnattsrepertoaren! 
Spelning Fre 14/9 på Klostergårdens 
vårdcentral14/9 
repertoar:15,39,67,78, 143,166,199,212. 
Atergång till gamla notsystemet Ta 
med egna noter! (Du får på repet, om 
du inte har) Obs ny kod: 7749. 
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