Ett utlopp för sitt intresse?

Ute och bränd

Gillar du att göra intressanta, spännande saker? Skulle du gilla tiotusentals kronor i månadslön?
Wow! Tänk om du kunde ha ett sånt jobb…
Synd för dig att du inte är kommunpolitiker i Lund.
Dom både har kakan och äter den…
I ett hus vid Stortorget sitter det ibland politiker och gör sina jobb. Ni vet, det
vanliga. Fatta beslut om att lägga ner daghem och ta bort parkbänkarna vid
Systembolaget. Hur roligt som helst…
Då och då tar dock våra folkvalda sig tid att fatta lite andra beslut. De höjer
sina egna löner.
Enligt den senaste överenskommelsen räknas politikernas löner upp varje
årskifte. Lönerna höjs med 75 % av den genomsnittliga löneökningen bland
kommunalanställda. Den borgerliga majoriteten vill höja ökningen till 100
% av den genomsnittliga ökningen. Något Kommunalrådet Lennart Prytz (s)
motsätter sig. Han vill ”hålla igen” politikernas löner. I en artikel i Sydsvenskan säger han: ”Det är svårt att betala allt politiskt arbete, det går inte att
värdera i pengar. Det man får tillbaka av sitt politiska arbete är att man får vara
med om spännande saker, jobba med intressanta frågor och får ett utlopp för
sitt intresse.”
Ja, så talar en sann idealist. Det är riktigt ﬁnt. Lennart drivs av något större.
Pengar är inte det viktiga. Han är helt nöjd med sin senaste löneökning på 970
kr vilket ger honom blygsamma 43 890 kr/månad. Vilken hjälte!

Ibland i Sverige blir folk utbrända. Dom klarar inte av de höga krav som andra ställer och de krav de ställer på sig själva. Telefoner som ringer stup i ett,
avgörande beslut som ska fattas på kort tid, och samtidigt har man skaffat sig
barn som kräver omsorg. Klarar man inte kraven kan man bli sjukskriven för
t. ex. utmattnings-depression. Då kan man ta ett steg tillbaka och har läkarnas
välsignelse att dra ner på det höga tempot. Många är vi som ibland tappar
tron. Man vet inte var arbetet och energin tar vägen eller hur man ska få en
chans att ladda batterierna. Vi litar på läkares och psykologers förklaringar och
behandlingar. Utbildat folk med vetenskapen bakom sig. Deras förklaringar
lindrar mångas oro, och man beskyller inte längre sig själv för att vara lat eller
otillräcklig.
Vem tyngs inte av förväntningar och krav från omgivningen? Alla kämpar vi
stenhårt för att känna oss nöjda, snälla eller duktiga. Vad ska man göra om man
inte kan sjukskriva sig i ett år? Om man inte har råd att åka på lyx-spa eller
skaffa en privat super-nanny till ungarna? Kanske är lösningen enkel! Berätta
allt för nästa människa du träffar: din partner, jobbarkompis eller granne. Då
får du lätta ditt hjärta lite och kanske får du en kopp kaffe. Då får du höra hur
andra löser sina problem, du kan få goda råd. Säkert har ni också gemensamma
problem, som ni kan hjälpas åt att lösa.
Det är inte vi, utan de giriga makt-människorna som ska brännas ut!
Har någon en tändsticka?

Om Virvelvinden

Det här bladet är skapat av oss i Virvelvinden, en socialistisk grupp i Lund . Vi tyckte att
det behövdes ett gratis, icke reklamﬁnansierat, forum där vi kunde uttrycka våra åsikter
oredigerade.
Vi har möten varje tisdag kl 20:00 på bokcafe India Däck. Stora Algatan 3

Fungerar som ett vanligt sudoko fast med bokstäver istället för
siffror. Bokstäverna som ska fyllas i är A C D E F K L N och Ä.
När du har löst det så försök att hitta ett ord med Lunda anknytning bland bokstäverna. Maila ordet till oss innan 1:a mars på email kontakt@virvelvinden.net. Vi lottar ut tre böcker till de som
svarat rätt.
Fyll i de tomma rutorna. Bokstäverna A C D E F K L N Ä måste
ﬁnnas i varje vågrät rad och lodrät kolumn. Varje kvadrat med 3x3
rutor måste också innehålla dessa bokstäver.

v i r v e l v i n d e n

Infoblad från oss alla till er alla i Lund
nr 1 / 2006
--------------------------------------------------------------

Oves i våra hjärtan
I början av februari stänger O´vesuvius pizzeria, bättre känt som Oves.
Anledningen är inte att stället går med förlust eller att ägaren har tröttnat.
Istället är det fastighetsbolaget, PEAB, som har vägrat förnya kontraktet.
Det har dom vägrat med alla affärer i deras hus längs Östra Mårtensgatan.
Anledningen är såklart att PEAB vill tjäna mer pengar. Det gör dom tydligen enklast genom att säga upp en massa kontrakt och låta lokalerna stå
tomma tills dom blivit av med sin sista hyresgäst. Sen kan bolaget lyxrenovera husen och få nya affärsverksamheter som kan betala högre hyra än
pizzerior, falafelhak och små butiker.
Egentligen låter det inte så tokigt, nya ﬁna hus och affärer borde väl alla i
Lund vilja ha i vårt centrum. Problemet är att renoveringen drabbar ett av
dom få uteställen i Lund som låter artonåringar ta en öl med sina vänner och
dessutom ett ställe som många av oss hängt på så länge vi kan minnas.
Även om det svider i hjärtat när ens favoritställe stänger så handlar
lyxrenoveringen om något annat och större. Genom att driva undan små
och inte så vinstrika butiker och uteställen omvandlas vårt centrum. En
process som pågår även i andra städer. Frågan vi borde ställa oss är om vi
verkligen vill att Lunds innerstad ska bli en inglasad galleria, fylld med
juridikstudenter i gåsjackor och fula frisyrer. Det är den sortens människor
som inte saknar ett ställe som Oves och det är dom som konsumerar bäst.
Alla vi andra är ett ställe fattigare och får se vår stad förändras till något där
vi inte riktigt passar in eller är välkommna.

Vill du hjälpa oss eller säga något? maila: kontakt@virvelvinden.net

