
!~~~!~!~!!!J.tu~JI)I~'I, 1 
St Annegatan 7, 223 50 lund. Telefon 046/13 8213. Tisd. 12-14, torsd. 17 · 20. 
Postgiro 71 DO 93·6. Pren. 10 kr för 20 nr, skriv "Veckobladet" pä talongen. 1976 2:a årg. 

:'1:~d3gen den 9 januari 1976 

Lund kan varje år glädja sej åt att många 
lts0cknes besöker ste.den. Här finns rrrycket 
~t t se och uppleva, inte bara domkyrka.n. 
· -~aan kam~nen underiåter atL på ele-
m~n"tc3r<:>ste sätt ta hand om s:i.na gäster, 
åtl!linstone dem som inte har gott om pet.g
"t'!:", berördes nyligen i en VPK-motion som 
k:r.·äver .:!tt det snabbt ordnas en camping-
J lc-ts. 

81"1 god del av fö1:klaringen t-l.ll den sned
\rJ.ctna turistpolitike. finner man . og i 
ier fru<tum, att det här i staden heter 
''t,:rist- och PR-verks, mhet". PR är en 
...... o..::cterm för rel:lam, och rek J am i banal s 

.':oFm•2n:iell mening är uppenbarligen vad 
~u·:L:tbyran ägnar sir.a :bästa k.rafte:r.: et. 
l<'.~:a,.gängen ä::- v..:..•::;serligen inte alltid s~< 
• te-·. - vi minns den påkostade broschyr 

- · "'ossar och ruoclE·rc..ter tillsammarJs fl.rev 
~ .. ·er oro i förfJor or..;h som sku Le locka r, y u. 
.:., .(instrier till stan, men som platt mi 3S

'.yr::ke::ies • 

. tydligen har man större framgång nc'i.r det 
~eller att få h.:t kongresser. I "Vi lunda
bor" förklaras at. t Lund är ett av lar dets 
:~nabDast växande kongre!'"smål De fram
g!i.ngarna uppnås dock in te utan möda C'Ch 
kostnader - varje höst och vår aistribue
:::as 1 400 "säljbrev" till mottagare inom 
resenäringen, står det. 

1~rism är faktisKt för allvarligt föl ntt 
den ska få skötas av försäljare. En rik
~iq tur~stpo~itik boroe gå ut p? att gö~a 
<..f' besöku.ndes 'listelse här så stinrule ande 
od tohaglig SOLu mbjHgt, och särskilt 
vå:r.:'dd. sej om G.er-~ sor.t •1ar det sämst ställt 
- folk med gott om pengar brukar alltid ha 
det lättare att ordna för sej. En sådan 
f';)litik får vi aldrig så länge som dr= be
s".Jkande i första hand betrakt--:ts som något 
sent h~tellägarna och affärsmännen ska sko 
S3~ p~. Inte hellex så länge som turis -
byL'~ ... n l~gger ned sådar tnöda pi. att sprida 
säljb:-.:av. 

V K A I.AST 
VPK. var det. aktivaste par::.iet under året.:: 
'kcm.:n1 ... nfullmåktigemöt.en. lw de åtta poli.:;i
·~e..:- som toppar l~stuu över a.ntal inlägg @'.r 
fyra VPl::are 1 de ar.dra fyra är de fyrR. 1--)m

m:unalråc!E.n, lm!- fp+ c+ s; . 

VPK~ beskylL; ibland fö::- att prat-r... för mv,..•·~ 

c,ch ett göra pt:ati'!ndPt t.ill ett sjä.lv~"1da·
mål; t.ex. hoppn.d~~s Gösta Lindeberg(c> i 
sin nyårsönskan att !ullmäktigcledamöleru<t 
skulle lägg<:.~ band på siq och .n'-e prc:1t.ct så 
mycket och så ofte... (Gösta L1.ndeberg lic:;~er 

tre på listar:. över flitiJast<. talare). 

Nu är det. ju inte s& dti_ VPK. yttrar >ig u
tan a t. t. det finn" befogad anledning. E':te:r
sum VDK av borgare och soc;taldemokrater.: har 
•ttestängts fr.!tn nämnderna och styrelse.:nc 
slt får vi. f ö .. l. c.ei:ntt:.en desto mer i fp l,· 
mäktige isUi l l· t •• 1en der1 viktigaste orse.
ken t1.ll vPK.iS a~~ti•.r.;_tet är att debö•tt.on 
mås.:e för·lE ~1t t.i ... l a' ln.änhe'.::en vilket sker 
be t .. re i ·u~ lrnakt-ige än -~ nfunnv.e1na., va.t:s 
.nc ten j u är b t ä>1gda .':ör allmänheten. 

--- -----~-- ---------- --l 
! a « i · u da G r ,, l 
l KOimrn.mer.s 1.nfor, ationsorgar Vi Lundaoor h~~r.·~ 
f åter ko.r .. "Tiit 'lt. Hela numret ägnas åt Lu~1ds ·•

1
. 

1 ekoncmi 1)76. :et ör ett nummer fyllt. av 

J 
viktiga u. oqi '-ter på vad våra skatt.epengar l 
c::nvänds til1. ~ 

• pnropå sKa·_t.ep: .. :>1ga:r .. 3å o'l1t:!las i er: arti- ! 
Lel hur kr;rnmunst~rrelsen Lar jobbat och pr'l-~ 
~at i budgeten för att få den att gå ihop. 
Till slut lycÅ:a.des man få höjningen, fö:t.' 
en lz,'5;jning blev det., att stanna vid 1 kr. 
At:t kcmmunst?relsen är identisk med m++'p; 
c:; s och a~t PPK l;1c}~ ett förslag som skulle 
ha irmeburi t oförändrat skatt:euttag nämns 
int.e ned ett ord. 

l En annan sak mar.. saknar är Pa:Pti~::-"Tnas 0ida. 
i~ r det s; a t t eko~1oml och pcli tik inte skal 

l blandas t:1op fr· ga ,. vi redaktionsrådet som 
L är ldentisk~~l+fp+c __ t-_s_? ________ _ 



tn o~ehaglig överlevande 
1 Veckr;bladet nr 5/75 berättade v.i, att det 
~ L.md hade bildats en "Stödkommitte för 

o.en portugisiska revolutionen". I samman-
enget förmodade vi att "Portugalkommitten", 

~'"'m v.i.. ~n te hade hört om på ett tag, hade 
_y .. • 1er sin verksamhet, vilket vi inte 

-.; ·cc is beklagade. 

•u skr.~ver emellertid Lw1ds Portugalkomnit
':e ciJ.l oss och förklarar att man visst le
•re~. Rål:.t ska vara rätt, vårt tidigare fö:.·
.1c.x: • .:.nde var oriktigt. Den är heller inte 
e::.san· i sitt slag, det existei-ar ett "Por
t:ugalkommi t teernas Samordningssekretariat". 

"Stöd Portugals demokrater" lyder rubriken 
p~ kommittens medskickade flygblad. Måtte 
lngen ~örledas därav. Man ska heller inte 
förvillas av att den proJ:lamerar sitt stöd 
.:.i l l d2 socialistiska och socialdemokrati-
3ka partierna i Portugal Den portugisiska 
·~- ... --- ~ov0lutionens logik är nu en gång 
~ad?n 1 att Soares & co är reaktionens 
Ex·~rr.stc.. stöttrupp. Det är därför som de 
svenska borgarna stöder dem. 

iVlan skriver .:. flygbladet act "ett kuppför
:;ö} .!rån Jen yttersta vänstern slogs ner .L 

r~issabon den 25/11 ". Annars hade man trott 
a~t borgarna lärt av läxan och inte vågade 
'juaa lika friskt om Portugal längre. När 
,anningen om den s k Republicaaffären är·t
,igen slog igenom här i landet i höstas, 
J.· ir:k ju prominenta ledarskrinenter offent
li-.:;t b~känna att de gått på de simplaste 
0ropagandatrick från Soares. Den riktiga 
~malyc.·en av va,d som hände den 25 ,november 

-- ;11 belagd i ansedda utländska tid
·lingar för den som vill veta sanningen • 
.:1it.hör tydligen inte Lunds Portugalkommit-

Lu~ds Portugalkommitte existerar alltså 
~o~~farande. Tyvärr . 

foBijjrnäktigenomineringar 
på.qår som bäst i stadens politiska partier. 
)e nna gång tycks det vara ovanligt många 
l~,dande kommunalpolit.iker som inte ställer 
.:.rn till omval, vare sej nu skälet är t:rött
.,et, nvanoemang till riksdagen eller förlo
ad m3.ktkamp. Det finns dock gott om äre
Ji-:--:.ga och karriärsugna som fyller 1.:pp i 
lu::.:ko..cna, även om en så lysande begåvning 
s~~ Rune Ryden (m) blir svår att ersätta. 

Det börjar komma försiktiga frågor om när 
V~K ska fastställa s'n lista. Det år fak
..:iskt inte klart än, men det blir troligen 
• slut0t av februari Veckobladet återkom
mer med insidesrapport~r. 

GlÄDJEN BliR TR!STA&~t: 
Kvarteret Glädjen i ce11trala Lund är, med 
undantag av de upprustade korsvirkeshus 
som vetter mot PetripJatsen, i"1.te särskilt 
muntert att se på, med sina halvgamla, li
te slitna byggnader, ett pa't" stora tegel
klossar i söde~ (bl a t~Jeverket), de ste
rila garaarna. En smu:a grönska har det 
dock funnits at:t gl.ädJa!:l at. 
rlu ska. man .fälla kvarterets största oc'!-1 
me.:;t synliga tr·äd, en Jäl.vuxen alu. Den 
;tå:t: på den i.JOt i·'ins -:rupsgatar öppna går-

den till det hus där Linas t2dts pc1J.>pe:r.s
'landel nu .1a:r sin grossistforsäljiLng. udr. 
ska b1.:. fler Park:;ringsplatser kan":änka. 

De stora, sc>,mlad.e attent?l.ten mot inners 
dens miljö förbereds av de kommurlala my~ 
digheterna. De blir rätt uppmärksan~ade . 
Men en mängd små nrivata intresseu, fas
:.:ighetsägares och andras, strä·J?.r åt samma 
nål l. Den tysta vandaliseringen får int-.._.. 
nonchaleras. Ett träd är kanske inte e.! 

mycket, men det råkar vara det enda trädet 
p.3, den gården, och när det är borta åter 
står bara en handfull i hela Glädjen. 

OstrafL\: s}:a man in·i.:e fi .. göra stan tri 
stare. Ni rnr.ns det slagord som formule
rades i den berömda striden on träden i 
Kungsträagården i Stockholm härom året: 
almhugg går igen! 

ARBETARTIDNINGEN 


