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Veckobladet ska aktivt verkaför att inkludera alla medlemmar i sitt arbete, hålla en god kamratlig ron och motverka den underordning som 
bland andra arbetare, kvinnor och Lågavlönade utsättsfdr. 

Förklädd diskriminering -
kvalitetssäkring upprör hemspråkslärare 
Ett nytt borgerligt förslag väcker 
stor vrede bland våra hemspråks
lärare. Det handlar nämligen om 
att som man säger nuförtiden 
>>kvalitetssäkra« modersmålsun
den·isn ing, ett område som unuer 
de senaste åren i Lund har gått 
igenom 14 ingående granskning
ar av ett antal kvalificerade myn
digheter- med positiva bedöm
ningar. Modersmålsundervis
ningen i Lund har nyligen erkänts 
som en av de bästa i Landet. De 
borgerliga partierna vill slå ihop 
lärarnas kompetensutveckl ing 
meu Malmö, som är ökänt för sin 
dåliga kvalitet. Varför? Det är en 
bra fråga, särskilt med tanke på 
att det är alltid modersmålsunder
visningen som närmast reflex 
mässigt kopplas till behoven av 
>> kompetenshöjning << och inte 
matteundervisningen eller sam
hällskunskap, eller gymnastik. 

Politikerna bakom förslaget
Lars Hansson (fp) . Göran Wallen 
(m), Karin Nilsson (c) och Birgit
ta Sörlycke (kd)- menar att hem
språkslärarna saknar formell be
hörighet och att det inte finns 
några nationella prov i hem
språksundervisning. Må så vara. 
men de vill å andra sidan ge sig 
på en verksamhet som är mycket 
noggrant utvärderad och för vil
ken det finns klara mål. Detta er
känns såväl av lärarna som av de
ras fackrepresentanter och av 
skoldirektören Sten-Bertil Ol sson 
(Se sydsvenskans artikel från 
den 15/4 ). 

Hemspråksläraren Ana Goena
ga säger : 

- De omyndigförklarar vuxna 
människor. De är säkra på att vi 
inte vet vad vi vill. Vi har redan 
haft kvali tetsredovisning här - 14 
olika utvärderingar under de se-

ED-parlamentet behöver fler bråkstakar 
För snart 25 år sedan fick folk i 
EU-länderna för första gången 
rätten att rösta i valet ti Il E U
parlamentet. Tidigare hade parla
mentets ledamöter utsetts via de 
nationella parlamenten. Vid valet 
1979 var det 63 procent av den 
röstberättigade befolkningen som 
valde att gå och rösta. Vid de val 
som har följt därefter har valdel
tagandet kontinuerligtsjunkit. 
och vid det senaste valet 1999 
var det färre än hälften av dc 
röstberättigade som valde att läg
ga sin röst. Lägst är röstviljan hos 
arbetare och EU-kritiska väljare. 
Men samtidigt som valdeltagan
det har sjunkit har EU-parlamen
tet och unionen i sin helhet ut
vecklats i motsatt riktning.Med 
de förändringar av EU:s fördrag 
som genomförts de senaste 15 

åren har allt fler politikområde 
kommit att överföras till EU-nivå 
samtidigt som de överstatliga in
stitutionerna har förstärkts .ED
parlamentet är idag en jämställd 
lagstiftare med regeringsrepre
sen tanterna i ministerområdet på 
till exempel områden som den 
inre rnarknaden.miljö ,utbildning 
etc. E U-parlamentet har idag ett 
avgörande inflytande över lagar 
och regler som binder medborga
re och företag inom hela unio
nen . Vill man påverka den politi
ken måste man påverka EL! och 
därför rösta i valen till ED-parla
mentet. 

Nu vill makthavarna inom EU 
ta nya steg i centraliseringen av 
makten .Dct handlar om det för
slag till konstitution som stats
och regeringscheferna idag för
handlar om i den pågående 
regeringskonferensen.Om el ler 
när konstitutionen antas kommer 
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naste tre åren. Vi har tagit emot 
folk från olika myndigheter hela 
tiden . De vill tvinga oss att ac
ceptera den kompetensutveckling 
som de själva har fastställt, utan 
lärarnas deltagande. Varför gör 
man detta just med hemspråkslä
rarna·) Hemspråkslärarna i Lund 
är invandrare som har universi
tetsstudier frän sina hemländer. 
Hemspråksundervisningen är de
ras enda sätt att få sina erfarenhe
ter och kunskaper validerade på 
något sätt i det här samhället. 
Borgarnas förs lag bryter med av
talet mellan fack och arbetsgiva
ren. Politikerna har ingenting 
med vår kompetensutveckling att 
göra. 

En särskild punkt i poltikernas 
förslag känns som en direkt föro
lämpning mot lärarna, nämligen 
formuleringen det finns hem-

dc stora ländernas inflytande att 
stärkas på bekostnad av dc små, 
vetorätten tas bort på viktiga om
råden såsom utrikespolitiken och 
!lera viktiga gemensamma sym
boler och representanter införs . 
Även EU-parlamcntcts position 
kommer att stärkas, vilket bland 
annat tar sig uttryck i att parla
merHet ges vetorätt i dubbelt så 
många politikområden. Samman
taget är förslaget ett stort kliv i 
riktning mot Europas Förenta 
Stater. Den här utvecklingen har 
lite folkligt stöd.rnen den behö
ver också möta mer motstånd ini 
från, det behövs ller E U-kritiker i 
Bryssel. Det finns många nicke
dockor inom E U-systemet som 
välkomnar de nna utveckling av 
unioncn,intc mins t i EU-parla
mentet. 1:3ehovet av konstruktiva 
och konsekventa EU-kritiker 
inom EU-systemet är kanske 
större än någonsin ticligarc.Ett 

AMERICA VERA-ZAVALA • MATS OLSSON 

språkslärare som brister i si na 
kunskaper i det skrivna språket : 

- Vi hade ett möte med politi
kerna. Dc pratade inte om brevets 
första del -där det hänvisas till 
lärarnas bri stande språkkunska
per- bara om den del som hand
lade om »kompetensutveckling
en<<. De »förstod inte<< varför vi 
protesterade. 

Så, varför vi ll de borgerl iga 
partierna i Lund ge sig på hem
språksundervisni ngen') Det är sä
kert inte av hänsyn till vare sig 
invandrarna. barnen eller lärarna. 
Att politikerna bakom förslaget 
är beredda att förs vara u et och 
säger sig >> inte fö rstå<< varför lä
rarna, facket och deras arbetsgi 
vare bli r förbannade kanske har 
med licras förutfattade meni ngar 
gentemot invandrarna att göra. 
Men att deras partier ställer sig 
bakom förslaget har bara med be
hovet av att rida den främli ngs
fientl iga vågen att göra. misstän
ker jag. 

J arge Cape W n 

val av kritiker till E U-parlamen
tet visar att man inte vill ha en 
superstaLSamtidigt blir en fram
gång i valet en styrka för de ED
kriti ska rörelserna.Det blir san
nolikt lättare att nå en fo lkom
röstning om det nya förslaget till 
konsti tution om E U-kritiken 
stärks i valet i juni . Som vänster
partister står vi fast vid vår 
grundläggande EU-kritik .Det går 
inte att blunda för att EL! har 
mycket makt över oss. En bojkott 
mot parlamentsvalet. där EU-kri
tiska väljare inte röstar.gynnar 
bara de mest borgerliga och ensi 
digt Eli-positiva politiska kraf
terna. En röst på vänsterpartiet 
ilmcbdr tvärtom en röst på en röd 
och bråkig EU-kritikcr i EU-par
lamcntct. 

Jonas SjUstedt 
E U-parlamentariker 
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Ännu en bilprioriterad korsning! 
Vänsterpartiet menar att det är syn
nerli gen angeläget att bostadsbyg
gandet i området inte förd röjs. Där
för tillstyrkte vi förslaget med hän
visning till vad Tekniska förvalt
ningen anfört. Den förslagna gång
och cykeltunneln under Södra Vä
gen är vi dock motståndare till. 
Därav vår reservation. 

Varför vill vi inte ha GC-tlm
neln '1 Kort och gott därför att Ge
tunnlar inte är en lösning på gång
och cykeltrafiken villkor, utan en 
lösning på bilfrafikens villk01: Den 
gängse benämningen, gång- och 
cykel tunnel, är därför missvisande. 
En mera korrekt beteckning torde 
vara billprioriteringslwmel. 

l Lund skrivs i dokument och 
pratas ofta i högtidliga samman
hang om att gång- och cykeltrafi
ken prioriteras. När det kommer till 
starkt trafikerade korsningspunk ter 
mellan oskyddade trafikanter och 
motortrafik blir verkligheten en helt 
annan. En grundläggande utgångs
punkt i Lunds trat'ikplanering har 
alltsedan bilismens barndom varit 
att i sådana korsningspunkter ska 

Intervju med Anders Neergaard 
Sedan kongressen har vänsterpartiet Skåne tre 
ledamöter i partistyrelsen, en ordinarie i Viimer 
Andersen och två suppleanter i Paula Mulinari 
och Anders Neergaard. Veckobladet har ställt tre 
frågor till Anders Neergard från Lund. 

Vad hoppas du kunna uträtta i 
PS och vilka frågor vill du ar heta 
med? 
-Min målsättning baserat på min 
distriktsnominering från Sk:inc och 
den tydliga kongressinriktningen 
då jag valeles är att försöka delta i 
att utveckla vänsterpartiet till ett 
tydligare vänsteralternativ. Det 
innebär att politiken måste utveck
las och formu leras som ett helhet
salternativ som innebär en ekono
misk politik !'ör att vända ökningen 
av klyftorna i samhället som vi sett 
under de senaste l 5-20 åren . Vän
sterpartiet är ett socialistiskt parti 
och det skall synas i en politik som 
tydligare röreträder arbetarklassen. 
vare sig dc har arbeten eller är ute
slutna !'rån arbetsmarknaden. Det 
innebär också en politik som syftar 
till en högre grad av offentli gt 
ägande- i nom väl färdsområdet och 
samhällets infrastruktur. Vi är ett 
l'cministiskt parti och har åstad
konHnit en hel del här. Dock har vi 
inte lyckats minska lönegapet mel
lan män och kvinnor. En satsning 
på kommuner och landsting måste 
inm:bära rcsurser för höjda kvinno-

gång- och cykeltrafiken göra avkall 
på framkomlighet och komfort till 
biltrafikens fromma. Och så är det 
än idag. I föreliggande planförslag 
prioriteras biltrafiken. GC-trafiken 
hänvisas till underjorden, den får 
obekvämare, otrivsammare, otrygg
are (i varje fall efter mörkrets in
brott) och svårkomligare färdväg . 

Tratikplaneringen i Lund står i 
dag på huvudet. Den måste vridas 
rätt och ställas på fötter. Utgångs
punkten måste vara frågan: vilken 
trafikantgrupp utgör den största fa
ran för övriga trafikantgrupper? Är 
det GC-trafiken som tillliv och lem 
hotar bilisterna och därför måste 
fösas ur vägen för biltrafiken'? Ja. 
formligen utropar >>trafiksäkerhets
lösningar« som den aktuella. de ut
gör en högrisk för bilisterna och 
kan vid kollision allvarligt skada 
bilisterna. 

Eller är det så att det är bilarna 
som genom kombination av tyngd 
och fart (rörelseenergi) utgör ett 
hot om kraftigt krockvåld gentemot 
de oskyddade trafikanterna '7 Enligt 
all erfarenhet, grundläggande fysis-

löner främst för kommunalare. 
Slutligen är vänsterpartiet ett all t 
tydligare antirasistiskt parti. Det 
vill jag också arbeta med. Jag tror 
på många sätt an höstens budgetar
bete blir ett vägval. Vårt mål kan 
inte vara att minska ökningstakten 
på klyftorna- vi måste kunna 
minska klyftorna med små steg i ta
get. Två områden jag speciellt brin
ner för är: integration och antira
sism samt en ekonomisk politik där 
skattehöjningar används för att 
minska klyftorna . 
Hur ser du på läget i partiet efter 
kongressen? 
-Det var en tydlig kongress som 
ville att partiet skulle hl i ett tydli
gare och starkare vänsteralternativ. 
Partiprogrammet utgör här en tyd
lig markering och ett fundament för 
den politiska utvecklingen och våra 
konkreta politiska krav. Läget i par
tiet är i huvudsak bra. Det betyder 
i me att det saknas konflikter. Som 
ersättare i partistyrelsen har man en 
viss översiktligt insyn även i andra 
distrikt. Min känsla är att en myck
et stor majoritet känner igen sig i 
kongressens radikalisering (eller 
vänstervridning). Samtidigt har vi 
högt till tag vilket gör att det finns 
en betydande ideologisk och poli
tisk spännvidd i partiets diskussio
ner- det är bra så länge dc syftar 
till att utveckla partiet- det är far
ligt när det syftar till att köra över 
kongressbeslut genom stirorgani se
ring. Det fanns en stor enighet i 
partistyrelsen att politiska upprop
iiven dttli gt formulerade. insinuanta 

kalagar och sunt förnuft är det gi
vetvis så. Det är biltrafiken som 
producerar den ojämförligt största 
skadeenergir1. 

Därför är den enda rimliga lös
ningen att i korsningspunkter vidta 
åtgärder mot den trafikantgrupp 
som utgör en fara för de oskyddade 
trafikanterna. Biltrallken måste lug
nas ner, åtgärder vidtas för att väj
ningsplikten vid övergångsställen 
iakttas. Om detta inte är tillräckligt 
så åters tår altcrnati ven att helt en
kelt förbjuda motortrafik, eller att 
gräva ner biltrafiken i tunnlar. l 
Lunds trafikplanering är sådana 
lösningar på förhand uteslutna. 

Vänsterpartiet i Tekniska nämn
den förväntar sig att den framt ida 
trafikplaneringen lämnar den nuva
rande inriktning att »straffa<< de 
som hotas. och i stället tar sin ut
gångspunkt i att åtgärderna inriktas 
mot den trafikantgrupp som utveck
lar den kraftigaste skatiekapacite-
t en. 

UljNvmark 

och i politik intetsägande- är en 
del av vad som till åts i ett öppet och 
demokratiskt parti. Vi var också 
eniga i partistyrelsen när vi besluta
de att stödja Pernilla Zethraeus och 
Lars Ohly uttalanden om att rrak
tionsarbete. så som Plan B. ar oac
ceptabelt inom vänsterpartier. Parti
styrelsen har fått ett tydligt mandat 
för politikens utveckling av kon
gressen. Nu är det upp till PS att 
genomföra detta. 
Vad behövs organisatoriskt och 
politiskt för att partiet ska kunna 
bli en stark politisk kraft? 
-Vi behöver förs t och främst kunna 
ses oss som ett alternativ. Visst 
måste vi förhandla- vi är långt från 
50 procents stöd. Bra förhand! ings
rcsultat kan enbart åstadkommas 
om vi vet vad vi vilL vad som är en 
politik för att minska klyftorna och 
öka vårt samhälleliga ägande. Den 
tydlighet och kraft som finns i ut
omparlamentariskt arbete måste än 
tydligare smitta av sig på det parla
mentariska arbetet. Vi måste kun na 
utveckla en helhetspolitik i kom
muner landsting och riksdag - idag 
tenderar vi huvudsakligen att något 
modifiera socialdemokraternas för
slag. Jag tror studier och politisk 
diskussion är viktiga för partiets ut
veckling. Jag tror att st udier och 
politisk diskussion kommer all ha 
positiva effekter både på det utom
parlamentariska och speciellt parla
mentariska a rbetet. 



Miljöskatt stoppar utveckling av miljövänlig avfallshantering 
och gynnar ökade luft och markföroreningar 
[ lördags (24 april 2004 J organise
rade Distrikt Skåne i samarbete 
med Anne Dederichs, Ulf Ny mark 
och Viimer Andersen . en diskus
sionsdag om Skåneväns/erns av
fa/lspolitik med inbjudna talare och 
diskussioner. Talarna var: 
• Anne Dederichs. Lund: Avfalls

behandling hos NSR (Nordväst
m Skåncs RcnhållningsAB) 

• Viimer Andersen, ledamot i 
S Y SAV: Nyttfråll SYSA \f 

• Kjell-Erik Karlsson , riksdagsle
damot: Svensk avfallspolitik och 
information om Kretsloppspro
positionen 

• Torleif Bramryd. docent Miljö
strategi, Lunds Universi tet: Bio
logiska metoder för att utvinna 
energi och näringsämnen från 
restavfalL 

Brännas eller inte brännas 
Diskussionerna kan sammanfattas 
som all många kommuner, bland 
annat de som är med i SYSAV har 
fastnat för ett bränningsalternativ 
för den största delen av avfallet. 
Detta alternativ har framkommi t 
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som ett till synes ekonomiskt och 
miljömässigt vettigt alternativ. Det 
är ett al tern at i v som bäst passar 
centraliserad bränning i stora ug
nar. Bränning i ugnar generera dock 
utsläppsproblem. med utsläpp av 
tungmetaller och dioxin tillluft 
samt relativt lättl ösliga tungmetal
ler i aska och slagg som måste de
poneras på säkert sätt . Ett annat 
ännu viktigare problem är att vi ge
nom mycket stora investeringar i 
ugnskapacitet binder oss vid att 
bränna minst en viss mängd sopor 
per år under decennier fö r att kunna 
betala tillbaka investeringskost
naderna. Den kapacitet som för när
varande håller på all byggas ut 
kommer att innebära att vi troligen 
måste importera sopor fär bränning 
för att inte göra ekonomiska förlus 
ter. Dessutom. ju mer vi lyckas 
bringa ner sopmängderna enligt in
tentionerna i kretsloppspropositio
nen j u mer mås te vi importera. Ett 
mer mijlömässigt bra alternativ 
som både blir av med tungmetall
problemet samt kan generera mer 
energi finns utan att man behöver 

göra stora ugnsinvesteringar öch 
därmed binda sig fö r en stor sop
mängd. Metoder som baseras på 
deponi-biocellcr är sådana och bl a 
NSR har varit svenska pionjärer för 
att utveckla den tekniken. l dessa 
bioceller utvecklas metangas som 
samlas upp och kan användas för 
förbrännig för att generera el, upp
värmning eller driva fordon. Samti
digt låses tungmetaller fast i icke 
hiologisk tillgänglig form (i samma 
form som de ursprungligen fanns i 
berggrunden) medan övriga mine
raler utmärkt kan användas som 
växtnäring. 

skattelagstiftning hindrar 
ekologiskt hållbara alternativ 
Den nya lagstiftningen med miljö
skatt på deponering av avfall inne
håller möjligheter för dispans fö r 
tekniker som är miljömässigt bra. 
Då det ännu inte finns skatt på för
bränning och en dellänrätter (bl a i 
Skåne) tolkat lags tiftningen så att 
det skall betalas skatt för al l sorts 
deponi oberoende av hur den görs 
har dessa ekologiskt mer hållbara 

tekniker missgynnats. Tekniken 
som NS R har vari t med om att ut
vekla är i grunden både ekologiskt 
bättre och lönsammare så de kunde 
tidigare även finansiera urveklings
arbetet. Eftersom N SR numera 
måste betala deponiskatt då biocel 
lerna betraktas som vanl iga depo
nier av länsrätten har de inte längre 
råd att fin ansiera teknikutveckling
en. 

Framtiden 
Dagen utmynnade i en diskussion 
om hur vi kan gå vidare och försö
ka påverka så att vi får en så ekolo
giskt hållbar avfallshantering som 
möjligt samt hur vi skulle kunna 
agera så att inte miljömäss igt bra 
alternativ missgynnas av lagstift
ningen (och tolkning av denna). 

Nita Lorimer 

Näs l a möte blir den 2 oktober 2004 
då ska vi diskutera en gemensam 
Skålzsk-vänster-avjällspolitik! 



Billgren Boel 

Fritjafs väg 9 

224 66 Lund 
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DEB 
Dags att 
upprusta Lund 
Vi som är unga idag tillhör en 
speciell generation. Vi är dom 
fö rsta på länge som får uppleva 
att vi få r det sämre än tidigare ge
nerationer. Medan våra förii idrar 
va r unga i en period när välfUr
den stärktes, arbetarklassens vill
kor förbättrades och samhället 
blev jämlikare. har vi istället fått 
uppleva hur politik blivit detsam
ma som försUmringar. Vi är den 
generation som fick lära oss ordet 
>> sparpaket<< nUr vi gick på mel
lanstadiet. >> krismedvetande« när 
vi gick på högstadiet. och bud
getsanering när vi gick gymna
sie t. Vi har levt hela vår uppväxt 
med nedskärningar och försä m
ringar av alltifrån bibliotek och 
fritidsgårdar till skolor och ung
domsmottagningar. 

Lanserandet av kampanjen 
Operation Upprustning är ett tyd
ligt svar på den här utvecklingen. 
Det är en kampanj som säger : 
Nog nu! Vi är trötta på att få höra 
att pengarna inte räcker samtidigt 
som Sveriges rikaste bara blir ri
kare . Vi är trötta på att det som 
beskrivs som framsteg egentligen 
bara är långsammare kl iv bakåt. 
Det är nog med försämringar. 
nedskärningar och privatisering
ar. Det är dags att börja bygga ut 
vU l fUrden istället fö r att rusta ned 
den. Kamrater. kampen för all 
fö rsvara och ut veck la välfärden 
kommer inte att bli enkel. men vi 
ska stå i första ledet! 

l Lund har vi, inom ramarna 
för Operation Upprustning. be
slutat oss för att ta ställni ng mot 
den profithunger som finns på oss 
ungdomar. En fr itid som käns 
meningsfull, utan att kosta skjor
tan är en rättighet för alla ungdo
mar anser vi. Det är inte rimligt 

att arbetrklassens ungdomar ska 
vara placerade på Botulfspi at sen 
pu fredagskvU!lar bara för att ka
feerna inte tycker att vår köpkraft 
är tillräckligt stark. Överlag så är 
utbudet av fritidsaktiviteter på 
kvällar och helger ganska be
gränsat. Föreningsverksamheten 
är väl utbredd, men de klubbar 
som inte har eli tlag i diverse 
sporter har svårt att få det att gå 
ihop med ekonomin. och det är 
inte professorstadens ungdomar 
som spelar i dc lagen. 

Helt enkelt behöver Lunds ar
betarungdom en upprustning av 
alternativen på fri tidsområdet. en 
värdig fritid är en rättighet och vi 
viker inte en tum i kampen om 
meningsfull sysselsättning för 
alla unga. Däför driver vi i Ung 
Vänster kravet på ett centralt be
läget ungdomens hus. Ungdo
mens hus är tänkt att fungera som 
en knutpunkt för ungdomar med 
blandade fritidsintressen. Det kan 
t ex finnas reploka ler. datasalar 
där man kan spela nätverksspel 
och surfa på interner. en vägg av
sedd för graffit i målning, på ung
domens hus. På dagarna kan 
Ungdomens hus fungera som ett 
kafc med priser som passar ung
J omar plånböcker. istället för pri
vatägda ställen med hutlösa pri
ser. 

Vi tycker att det är komunens 
sky ldighet att subventionera det 
hUr projektet till den grad att det 
kan bli verkli ghet inom en snar 
framtid. Vi vet att det finns peng
ar. det är bara en fråga orn man 
vill priorera Spa för överklassen 
eller meningsfull fritid för Lunds 
ungdom. 

A lexander Regander 
Jonalan Regander 

ord/ _ ral1(1e 
Ung Vl nster Sydv "__ s!ra Lund 

Om olaglig 
affischering 
öppet brev till Vällsterpartie/s 
.Hyrelse i Lwzd 

Uppenbarligen har styrelsen nu 
fr:'\ngått Vänsterpartiets i Lund ti
digare policy att inte acceptera 
olaglig affischering. Vänsterpar
tiets första majaffischer sitter nu 
-överallt i staden- uppsmetade 
mestadels på platser där det inte 
är tillåtet att affischera. 

Hur motiverar styrelsen si tt 
ställni ngstagande? Vi l k a mer än 
Vänsterpartiet anser ni har rätt att 
affischera olagligt? Alla ? Eller är 
det bara Vänsterpartiet som har 
den rätten') Tycker styrelsen an 
det är rimligt. att samtidi gt som 
v-representanterna i strid mot en 
extremt kärv kommunal ekonomi 
slåss för att vidareutveckla väl
färden. så ska skattebetalarna be
tala för borttagning av partiets 
arrischer '1 

Och snäll a styrelsen: svara nu 
inte att det inte alls är så att ni ac
cepterar olaglig affischering- det 
är ett standardsvar för att smita 
fd\n ansvaret. Trycker man upp 
ett stort antal affischer i Eirnpligt 
format som finns tillgiingl iga rör 
envar besökare på partilokalen så 
inser alla att de är avsedda för att 
användas för illegal uppsättning. 

Jag fö rväntar mej att styrel sen 
omprövar sitt stallningstagande 
och her Lunds skattebetalare om 
ursäkt för nedskräpningen samt 
de olägenheter denna har vållat. 
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• Redaktör fö r nästa nummer 
är Alexander Regander, 
073-152 57 81. 
Manus sänds per e-brev till 
vbladet.lund@passagen.se. 
Manus mottages gärna i form 
av textfiler sparade som RTF. 
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