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Några tips  
för en vårkväll
Undrar ni vart sommarvärmen tog 
vägen? Köpte två vita däckstolar på 
Tornby, då kom smygkylan och snål-
blåsten. Min frisör Jack köpte plask-
pool på Ö & B, monterade den och fyll-
de den ett halvt dygn. Då kom regnet.

Så nu vet ni. Men haka inte upp er på 
det.

Uteserveringarna är på plats, häg-
gen blommar som en galning och kas-
tar ut sina doftchocker. Det gäller 
att hinna före syrenerna som redan 
knoppas.

Här är några tips för en skön vårkväll i 
Linköping:

‚ I kväll bjuder Lihkören på gratis 
vårkonsert i Konsert & kongress, en 
inställd turné har vi att tacka för det. 
Kl 19.30.

‚ I Trädgårdsföreningen bjuder 
LKPG Ha Ha! på gratis ståupp med 
komiker lite varstans i parken. Också 
i kväll och helt gratis. Gå till grindstu-
gorna kl 20 eller följ applåderna.

‚ Packa kaffekorgen och tag bi-
len eller cykeln till Rosenkällasjön på 
Tinnerö. Bord, bänkar, utedass och 
”fågeltorn” (mer som bryggor) finns.

‚ Besök Vreta klosters ruiner efter 
det äldsta klostret i Sverige. Fint vi-
sat efter utgrävningarna runt om kyr-
kan. Vill du ha guidning kan du ringa 
Föreningen klosterliv i Vreta via pas-
torsexpen på 013-636 58 eller få en te-
lefonguidning. Ring då 013-342 00 19 
och välj 12 för klostret eller 13 för kyr-
kan.

PERSONLIGT 

Åsa 
Christoffersson
Kulturredaktör

När Mona Sahlin meddelade att även 
Lars Ohlys Vänsterparti ska vara med 
i den rödgröna koalitionen varnade 
många borgerliga politiker för vän-
sterspöket. De undrade om den gam-
le kommunisten skulle bli finans-, ut-
rikes- eller försvarsminister i en röd-
grön regering.

Sedan lugnade det ned sig. Politiska 
nyheter åldras snabbt.

Men Vänsterpartiet tycks vilja vara 
vänsterspöke. Deras färska utspel om 
pensionssystemet uppfyller spökkri-
terierna: Det är populistiskt, ekono-
miskt ohållbart och skapar problem 
för Socialdemokraterna, som tillsam-
mans med de borgerliga partierna står 
bakom dagens pensionssystem.

V förkastar nämligen systemet och 
kräver att det görs om från grunden 
vid ett maktskifte 2010. De krav som 
V ställer innebär i mycket en återgång 
till ATP:

1) V vill inte att hela livsinkomsten 
ska vara pensionsgrundande, utan de 
15 bästa åren.

2) V säger bestämt nej till en broms 
som fryser eller sänker pensionerna i 
dåliga tider, de vill i stället parera kri-
ser med ”tillfälliga avgiftshöjningar” 
– alltså skattehöjningar.

3) V vill avskaffa premiepensionen, 
de vill att hela pensionsavgiften ska in i 
fördelningssystemet.

Kraven visar att V har en mycket egen 

V:s pensionskritik splittrar de rödgröna 
syn på både arbetslinje, ekonomiska 
grundprinciper och ekonomisk kris-
hantering. Att hela livsinkomsten på-
verkar pensionen ska uppmuntra 
människor att arbeta mer. Bromsen är 
nödvändig eftersom ett pensionssys-
tem inte kan betala ut mer än vad som 
betalas in. Idén att i stället ta ut högre 
pensionsavgifter under krislägen fal-
ler på sin egen orimlighet – hur många 
fler skulle förlora jobbet om arbets-
givaravgifterna höjdes kraftigt, men 
”tillfälligt”, just nu?

Att V pratar om äldre som ”knappt 
har mat för dagen” och kräver slopad 
broms är ohederligt. De pensionärer 
som har lägst pension är garantipen-
sionärerna, och bromsen påverkar en-
dast de inkomstrelaterade pensioner-
na. Bromsen leder alltså till minskade 
klyftor mellan de fattigaste och rikaste 
pensionärerna – något som V annars 
brukar uppskatta.

Och apropå ohederlighet: Det allra 
största problemet som ett pensions-

system måste hantera – att gruppen 
pensionärer blir allt större medan de 
förvärvsarbetande blir färre – låtsas V 
inte om. Det stör väl bilden som V må-
lar upp av att alla skulle kunna få höga 
pensioner om politikerna bara ville.

Men det mest obegripliga är var-
för V sätter denna dolk i ryggen på S 
just nu. Miljöpartiet som inte heller är 
med i pensionsuppgörelsen nöjer sig 
med att man vill ”se över” pensions-
systemet.

S, V och MP är överens om att skat-
ten ska vara lika på lön och pension 
(det blir rimligen mer skattehöjningar 
för löntagare än skattesänkningar för 
pensionärer). Den enigheten hamnar 
dock helt i skuggan av V:s angrepp på 
det pensionssystem som S står bakom. 
Det är ännu en allvarlig oenighet i op-
positionen, och ännu ett allvarligt tro-
värdighetsproblem för S.

Vid ett maktskifte 2010 – blir det re-
geringskris på grund av pensionssys-
temet, eller värre, får V sin vilja fram?

”Det är 
ekonomiskt 
ohållbart 
och skapar 
problem för 
S”

Lars Ohly tycks inte ha något emot att agera vänsterspöke 
som sätter kniven i ryggen på Mona Sahlin.
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”Och vi blev 
skurade må 
ni tro”
Margareta carling 
guidade under sä-
songens första stads-
vandring. B4
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Jerker  
Hallenberg
Kvalitetsredaktör
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i Corren?  Ring,  
mejla eller skriv till 
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RÄTTELSER

Företagsklimatet… 5/5 A6
vi angav att vellinge skulle vara en 
stockholmskommun. Det är felaktigt. 
vellinge kommun ligger i skåne.
Bästa stadskärnan… 9/5 A1
pälle strångert stavar sitt namn precis 
så. susanne rydberg är projektledare 
och dessa båda representerar 
föreningen Linköpings city. rosie Hall 
är ordförande i cityföreningen. kent 
eklund är enhetschef på fastighetsbo-

laget klövern, och paul Lindvall är kom
munalråd.
Sommarteater… 11/5 A22
vi gav fel telefonnummer för den som 
vill ha ett teaterprogram från Östsam. 
Det rätta telefonnumret är:
013-25 56 00.
Fjärilsboksförfattaren. . . 11/5       B24
. . . Bosse söderström föreläser på 
söndag i klubbstugan på stjärnvallen i 
stjärnorp. platsen föll bort i gårdagens 
på gång.

Kontakta oss: telefon: 013-28 01 44   mejl: correkt@corren.se   brev: correkt 581 89 Linköping

Okänd europakändis
muSIk. Tim Schmidt från Boet utanför Ödeshög skriver 
melodiös, vemodig folk-country som älskas på Myspace. 
På torsdag kan du höra honom spela i Linköping. a23

Tim Schmidt skriver vemodig country som Nick Drakes ande svävar över. 
 foto: HLynur GuDJonsson

Temperatur: 
12–14 grader
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