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Fredagen den 5 december 1975 

Ungdomens rätt till 
Kommunistisk Ungdom i Lund kommer under 
helgen att genomföra en kampanj under 
mottot Rl[TT TILL EN MENTNGSFULL PRI'l'lD. 

'-- ad menar vi då med rätt ti.ll en menings
f ull fritid? Jo) att det satsa mer p; en 
utbyggnad av fri tids och ungdomsgårdar, 
att de fria kulturgrupperna ges större 
möjligheter så. att de kan nå ut L t,ex, 
nybyggda bostadsområden, och att det 
satsas mer på massidrotter m.:'i. 
Detta är bara en del av de snker som år 
nödvändiga för att ge ungdomen möjlig
h"=ter till en meningsfull fritid. Hen det 
hänger nat.urligtvis inte baj~a på att vi 
kan åstadkomma förbättringar inom ramen 
för detta samhälle; för att slutgiltigt 
lösa detta och många andra problem må
ste vi åstadkomma en genon:gr.i.pancle för
ändring av samhället .•. 

"--' 
,(JR ÄH LÄGET I LUND ? 

IJund är en borgerligt styrd kommu.t'l, vilket 
i praktiken innebär att man drar in på 
fritidsgårdarnas verksamhet medan man 
sa·t..sar pengarna på vägbyggen etc. Några 
.xempel är den planerade gården på Linerc 

~som ännu inte har påbörjats, indragningen 
av VE:rksamheten på Fågelgården} frånvaron 
öl.V ·en motorgård för motor~ntresserad ung
dom. Samtidigt ser vi att de sociaJa pro
blemen i Lund ökar mer och mer. - Mårtens
torget: har bli vit en uppehållsplats . för 
fler och fler "sysslolösa ungdomar". 

MENINGSFULL FRITID 
Kommunen satsar mycket pengar pä olika 
slags föreningar - föreningar som oftast 
bedriver en ren luftverksamhet (och håvar 
iu hidr,?.g) . Genom detta utestängs den 
föreningslösa ungdomen och får ännu mindre 
mujlighr~t till en meningsfull fritid. 

VAD GÖR KU-·LUND? 

Kmi.imuni stisk Ungdom i Lund försöker skapa 
e'1 opinion för en satsning p1 fler och 
aktivare ,mgdomsgår:dar - men vi. måste också 
ar.·beta fur en förändring av grun<ierna till 
dE!tta samhä Ll.e. 

Scm ett J.ed i verksamheten ordnar vi två 
m(;ten under helgen. 

Ibrdagen den 6 december har vi bokbord 
och tldningsförsäljlling på Mår tenst:orget 
me J.lc;,n k lock an i 1 till 13 då vi också 
informerar om vår politik i korta t:al. 
Söndagen den 7 decernt~::r har vi en t.ema
kväll "F:A'TT 'l'IT,L EN MENINGSJ?ULL FRITID" 
p& Fågelgården på Gässlingevägen 21. 
Vi bör:iar klockan 19 och Sassafras kommer 
att spela och vi bjuder på fika. 
Alla är: välkomna. 

U'zgdom l<.ämpa för• din :Nitt - gå med 1~ kam
pen fö"L' socialismen. 
i<.Oi1Tfr'Un'ist isk Ungdom Lur..d 
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I sin stadsplam:,r 1.ng föl-
j er Lund, l.lkso:n ar:dra 
svenska s".äc1er, de kap i-- . 
tal.i.st.iskn mar/:nadc:J.ag;;<.r- ~ 
;Iå', ·v{T.ket .. medf:6r ··att rna.r1·~·'·J 

later stora konto:::sarb?.ts- l 
p.1atser, v ruhus och pdr- l 
ker lnqsplatser breda ·1t 1 
sig i- stadskä.cnan .nett::1 11 

-"ir verksamheter som ka.n 

11 
bära det. höga markvärckt , 
som blir följden·när man 
i..nt.e ko:mmuna.'.iserar mark
ägand<·t., ut:.an lår·e:c tom1:
mark oclt fast.iqhet.e-.:- bli 
spekulaT:.iorsobJel<t.. 
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längre överraskar. 

c För det. första säger 
(s) at t man i r• te vill ,=in--
dra t~n s-cadsplan :::;or;; 

så ny - i dess norra 
~1en i södra delen av 

Vär:st av 3.lla m.-.l!r:t• - .............. 

ma kvarter är mc.n be:i:·eo,
att år-,dr-a samma st&.'\splan 
för: ;:t t t c:;e Hete l Lunr:ha 
t.vii våningar tilL Samti-· 
d.~ c; t som Gr.: and Hot.e l c;;_"o;-

att påskynda der:na utveckling ?.r Lunds kom
muris ecret fast.ignet:!=":ontor, där reaktionti
ra t_jiinstemän är sat-t.=. att. förvalta kommu
nens fast.:;. k;:,.pital. I):: läggel:" a.lltid frdr. 
f,~,rslag som passar dr:m bor.gr<rl.-Lga maj,yci
teten i fastighetsnärr.ndl'~n rnc·d komm·.me.L:å
det I.ennaxt Ryde (m) i spetsen, or h som 
all tid går ut på att !'iafk·Järdet· inte sKe: 

fö)~S'·imras. Därför stä.iJ.er alltid fastig
hetskontoret kr .. -;v på 2~nr.u hcgu! mar}· 1t:nvt~ 
:j ande. högre byggnader och f ler p>E ~~e.t'ir<:js

platser än vad planerarn~ fGr~sl~r. E~ eau 
planer för olika d.-:::lar :!V :->t<~ds··~,Oh·naii t .n 
fastighet.sf'ärn:,der" p'i de+:;__<, ~ l.tt ·tvin].~.:.: 

byggnadsnämnden at+-. omarbet.a, t. uc f C,: 
1:·1rSden, för Sankt. I>eter vid t:~rLd~J.::~La:-. ._J \ 

planen för Kultw:kvadra:1ten. 
I:ft:ersom fastighetsnätrJ!JCien har •at·,_:-.r JC"!k 

ekonomisk<~ skäl väger a11.t~d t'...~.g"~ - :.'' •<ct.': 
den ofta p.3•Jerka miJjcr; t.il1. det s:im~•? ._-:,:r 
dem som ska bo och arbeta där. :·h'<i, n l 'iP" 

talet. och s to :t:"' för(;.t age11 ~c e l,? te~ t ~~:nugq\,.~l.:c 

l!Sr.derna. 

VPK är på vakt. mot st:.oxföre<age:-:.5 och fc..c:-
righetskontorets s.:unarbet e •') :h V n; y .c1X l 

full.mäk t.i..')e (ann u ~"it:t:er vi il~ te med i f.)::;· 

tighe+:snä.mnden) för er, pL:-.nE r i·:~ Fl. V l...;_r:·'l 
och dess innerstaG i elen «.rbet.-,nde nefoJ.k 
ningens intresse -· inte 1. f~re-c..gens cd• 
kap:. talets. 
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d~tligt. =:k~+ll nar. gA det ~ 
gamla hote.l l dö~isst6ten genorr. at. t r.undia 
f,~r utvidga för att "klara av lönsamhet en''. 

• F;'r det artc"ra :5äger sossarna att r<J.an 
behc-ver p~at;:::; fö·~ •'n ny /)ussterrninal för 
SJ-busso..:;·a h t.ä.~::..et för den som borqanm 
c1rev l.ger.mn ). Ca;: :s sons trärlgård för nh'-l"·· 
lf Jr ~eda~. ~en 3J vill nu inte ta ~n 
sto '>lsst.Pru-d .. r.n1 - l.>ussar:na ::;l-;-t cirkul8ra 
i~,t~_JPt- ()_ ..... ,d;. lJ~\:Ö".ler lnan ju ~nt.e ri."1ct 

nt,.;:ra. J. .. u~~ · . .: .i .Bc.:!"·.qatan: 

• .. Jt:_•t ~.":'F\d_ \n, a-ch :nc·3L f-.:ntast-1.s1<:r-!, är 
,; .. ,-,,a~ ;-;:o' &.'1c1rnnq når rtt au de l>Drger·· 

li'Y 'JarttP:t:r& f.-:u: Pi'! g~ng~> sf'u11 vilh~ 

--1t J'I.(.\JJ:{une .. 1 ~.kua..le "~.lt..·:J.y·ttja sin f0rköp~··· 

, .. • · t' ~J :'";lf 1.iqhc'.r=r 1. inner~;t.a.n. Sos~:>< 

"1 11<: r ..-:ä star aL l tid nn'-l?J s rö::; tät för <:~tt 
'·~.-:,J;!i ~.'len -.1,.a ;:n .. Jäi".tCa der1r1a fö.t·kC.ps,_·ätt. :·I~l 

; <Kt• • -h;, r::w:. ···c' };pav+- iecs hjälp, kunndt 
rivd ioer-c..m <;tt -:<omJHli1En köp·te hu~?en vid 

.... lc·:,~"~r ·-;r:.~"\LiJ·~+- .. ~~·~n sossc:-..rna. ~.c:-~ nt.~j - de 
vi~ ... , '\l~l~L::-P <.1tt ~~t.orfinan:::en- l\B'l- (-%a.__ 
_f..;, ~-·;::~ga si.. t t.. kontorshus v~d Bangata.:1. 

Soc~ald·~n<>k"'atc~1:·na har .5edan f~;rnt.iotd.~_l?~ 

haft stol>:t 'rlt:::esn:'\r:. l. kvarteren nii·t emot. 
'J'::rnv;lq~c.;~:atj;"·,r,r,. MF-d HSB:s rjäLr skc>_pade 

r·:e.r. .:<nu':.sg'i>:"d>~n, postens och Lmdi.11s bygg
nader där Cur l Holr'l).)ergs gamla fabrik l å(j. 

~'en trots att det inte i3ag finns '1ltgn'l 
skäL för at.t trafiken ska br-:ika fram på 
Ra.!lgatan, trots att Lundaborna int.P. vi· 1 
l.a o; lera kontor c-- och var lll::;t..:.iar i inner
stan, cc h txots a. t t. lO OOC l .mdabor skY i-

vi t på li s= !~o :r. för att be va· -~ husen vid 
Clemenstor:grot - så går soc.ialdemokra.terna 
..:;t.orfi~lailsen 

si~ t t. 
din;kt till möt.t:~s på detta 


