
l . ~.' :_: . . ' '•\: 1" •• ;" -·.•.···-. i~' i '{/··-- ~ 

lT.I~(~Jlf)III~l~l)l~'l, 
ORGAN FÖR VPK LUND UTKOMMER FREDAG.AR 
St Annegatan 7, 223 50 Lund. Telefon OU/13 8213. Tisd. 12-14, torsd. 11 · 20. 
Postgjro 71 00 93 ·6. P ren. 10 kr för 20 nr, skriv ·Veckobladet~ på talongen. 1975 

Fredagen den 28 :1ovember 1 fJ7 5 

Innerstans planering l 

«Viktigaste frågan 75 » 

Innerstans planering är den viktigaste 
frågan 1975 - det var alla partier i Lund 
överens om vid förra årsskiftet. Men upp
rustningen av stadskärnan till en stads
del som är bra att bo i har låtit vänta 
på sig. På årets sista fullmäktigesamman
träde, den 11 december, ska man nu disku
tera planer som behandlats i styrelser 
och nämnder, bl a dispositionsplanen och 
handlingsprogrammet för stadskärnan. Men 
vad innehåller planerna? Jo · 

• En ytterligare koncentration av handel 
och kontor till det s k cityområdet från 
stationen över .stortorget och Mårtenstor
get till östertull. Där ska nästan inte 
finnas några bostäder. 

• Kontoren och varuhusen drar med sig en 
massa trafik, och därför har man tänkt 
sig att bygga parkeringshus inne i stads
kärnan, t ex bakom Epa. 

·· vPK anser att det måste -byggas .betydligt 
fler bostäder än vad planerna visar. De 
stora kontoren har däremot inte i stads
kärnan att göra. Dem har lundaborna i 
allmänhet inte något intresse av - de kan 
lika gärna ligga i något industriområde 
i stans utkant. Och om Epa nödvändigtvis 
måste utvidga i Lund (samtidigt som man 
lägger ner varuhus runtom i landet) skul
le det ligga bättre på gasverkstomten. 

VPK vänder sig mot parkeringshus i stads
kärnan. De skulle dra dit ännu mer trafik. 
F ö strider de mot de riktlinjer som tra-

. fik- och"miljökommitten slog fast 1972. 

"Sk()nt att byggnadsvå.Pdsår:>et sna:rt är 
s~ut 11 måtte kommunens planerare tänka i 
tysthet. Under året har man börjat resta
urer~ Kjederqvistska gården vid Bredgatan 

": för en ~mfljon kr. Det är en vällovlig 
.satsning ,• men samtidigt ger man klartec
ken för att riva hus vid Clemenstorget 
och Västra Mårtensgatan - därför att fö-

retagen och "trafikutvecklingen" driver . 
på. För företagen är det lönsamt att spe
kulera i den.dyra tomtmarken i innerstan. 
Därför rivningshotas husen vid Bangatan 
och Clemenstorget - rakt emot en bred 
opinion bland kanske 10 000 lundabor, ma
nifesterad i protestlistor. 

. IN.,EfSli\tJ~ PLANE fiAia -
Vtt:r\M~Tf :t=d"A~ ~~~5" 

cc VPK i L u n d» 
De partier som är representerade i Lunds 
komnllmfullmäktige åtnjuter ett partistä:l om 
f n 8 000 kr per mandat. En tanke med stö
det när det inrättades var att partierna 
bättre skulle nå ut till invånarna med po-
J itisk information, också mellan valen. 

När borgare och socialdemokrater betalt si
na hyror och ombudsmanna:öner tycks de dock 
inte f å nå.got åiTer, för cr1et kommer inte 
mycket j __ nforma.tion .från:,de partierna. VPK 
använder d~emot en stor del av sitt an
slag så som det var tänkt. FÖr andra året 
utge..r vi en liten informationstidning, 
VPK i Lu nd. Nr .3. .... 4 1975 har just kcnmit ut. 
Rör av dej om våra utdelare missa t just din 
hrevlå;ia! · 
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Stqdentkårens deputerade är en avancerad 
lekskola. 

• .. ,· ... 
Sammanträdet i onalags skulle förutan en 
rad rutinärenden behandla två viktiga frå
gor: budget för 1976 samt val .av ny redak
tör fÖr kårtidningen Lundagård. Budgeten 
faststäl1des och medför (naturligtvis) nya 
höjningar av terminsräkningen. Valet av 
redaktör blev en knivig fråga. Det fanns 
flera kompetenta kandidater att välja mel
lan, men incm den borgerliga "regerings
koalitionen" gick meningarna starkt isär. 
Det mygl~ies och tisslades och tasslades 
på en sådan nivå och med såia.n intensitet 
att alla kom!!D.lnalpampar säkert skulle bli 
gröna . o\t avund. 

I kraft av sin majoritet klw?barle högern 
igenom uppskjutningar av mö·tet i samnanlaqt 
tvi'l timnar, bara ffu" att - klockan kvart 
över .. ett - komma fram till att frågan skul
le bordläqgas. Vilka var motiven? Jo, läget 
a. :) sågs :!:örvirrat, och så hade man efter de 
tv~ tiroi.'tarnas ajournering "upptäckt" att 
det fanns för få kandidat.er att välja mel
l a n ! 

Det är bara att beklaga Lunds stuienter 
att det borgerliga Fris nästa år har egen 
U'ajoritet i deputerade. 

·· Spanieninsamlingar 
Flera ha.t undrat över vart pengarna i 
'TPKs pågående spanieni~'samling tar vägen -

"·.~ och om våra relationer. ::.ill Spanienkom-
, roi.tten och dess insa~l'i'ng. 

VPK Lund stöder givetvis E'panienkommit
te.ns arbete och ställer när så erfordras 
upp i deras insamlingsarbete. Den insam
lingen går till strejkande och t.i'11 poli
tiska fångar via spanska solidaritetsor
ganisationer som stöder alla behövande, 

. oberoende av politisk tillhörighet. 

VPKs insamling går helt till det spanska 
kommunistpartiet, som har vädjat till al
la kommunistpartier i Europa an ekono- -· 
miskt stöd. Denna insamling beslutades av 
vår part?-kongress redan i början av året • . 

Det kan nämnas att vi genan att stödja 
... v'årt spanska broderparti stöder enhets-
' ~ropen i Spanien. Det spanska. kanmunist
paitiet har julange försökt att skapa _en 
bred antifascistisk enhet mot diktaturen. 

VPK:s internationella solidaritets
fond postgiro 6771-0 

Spanienkommittens insamling postgi
ro 341197-2 

Portugularbetet--" · -~~ 
Tidningarna.s rubriker talar åter cm Por
tugal. Det som nu ti.änder ~rstryker 
vikten av vårt stöd åt den portugisiska 
revolutionen. VB 'har tidigare rapporte
rat am de diskussioner om stödarbetet 
som fVrts inom vänstern i Ltmd. 

En "Stödkommitte för den portugisiska 
revolutionen" !-.ar blivit ett resultat av 
dessa diskussioner. (Den borgerliga 
"Portugalkom.mi tte som spökade i tidning
arna i somras förefaller nu vara lyckli g t 
avsomnad.) Stödkomndtteer för Portugal 
har efter initiativ från skilda håll bil
dats på., ;flera. .. Platser i larrlet, men den i 
Iuni. är ' hittj:lls C:eh enda som sa~lar s tö 
från så stor del av vänstern. F6tutom pa: 
tilösa och portugisiska k~ater med an
knytning till till det portugisiska kom
munistpartiet eller den revolutionära 
vansterfronten, deltar i stödkommitten i 
Lund folk från bl a FK, KAF 1 KIJ och VPK. 

stödkommitten fick från starten ca 70 
medlemmar. En styrelse om fem personer 
utsågs, och den har vid sin konstitue
ring utsett Traugott Koch till ordföran
de. Huvuddelen av arbetet kommer att or 
ganiseras av fyra arbetsgrupper: 

1 ) informa.tionsgrupp - samlar fakta om 
Portugal och etablerar i samband därmed 
kontakter därnere, 

2) propagandagrupp ~ - för den utåtriktade 
propagandan i Lund, 

3) bulletingrupp - ' ska svara för en in
formationsbulletin, 

4) arbetsplatsgrupp - försöker förankra 
stödarbetet på arbetsplatserna. 

Den plattform sam antagits och som kom
mitten arbetar utif.t;ån talar om stöd åt 
folkmaktsorganen, åtden revolutionära 
organiseringen på basnivå samt åt enhets
strävandena inom den revolutionära vän
stern och bland soldaterna. En insamling 
kommer att bedrivas till förmån för k~~ 

kreta basprojekt i Portugal. 

För ytterligare information kontakta 
Traugott Koch, tel. 14 10 20. 

AK!EIONSGRUPPEN FtlR BARNSTUGOR 

har stormöte tisdagen den 2.12 kl 19.30 
på stadsbiblioteket ( inqång Bredgatan). 

Planering av ·och information · ån det 
fortsatta arbetet. 


