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OFÖRÄNDRAT I TOPPEN 

'--" 

VPK Lund beslöt e nhälligt vid si t t extra 
årsmöte den 25 februari att ställa upp 
följande lista till höste ns kommunfull
rM.k tigeval: 
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Helena Svantesson, läkare 
Erik Nilsson, ombudsman 
•mornas Schlyter, arkitekt 
Rolf Nilson, psykolog 
Tarcisio Bommarco, köksbiträde 
Sölve Johans s on, byggnadshistoriker 
G1.mlög Stenfelt., socio nom 
Carina Svensson, soci.ala<.os .t stent 
SVen--Bertil Persson, lantbruksstud.e
rande 
Göte Bergst..rörn, skötare 
Eva Lundqvist, mellanstadielärare: 
Sti.g Nilsson • metallarbetare 
Hargaret.ha Dike, förskollär a re 
TArs Bengtsson> ämneslärare 
Gunnar Sandin, metallarbetare 
.!lnna-~tina Sanne:r·stent, förskoll.'i~·are 

David Edgerton, statistiker 
Ka:r:in SVer.sson, fil stud 
Jan HolmquisL, \ontorist 
l1onic:a Nymark, brev.oärarb i träde 

Nej, VPK tror inte att man får in 2'J re-· 
p -resenta . ..-1t:er i fullmäktige . Att t<:J. till 
rr.ycl•.et goda n'arginaler är ju sed i dessa 

'--' ~;a,.,.manhang, och så får v:i. et:1·. t:illf.!ille 
o.t:t. visa vår breeld (egentligen har vi 
folk ;)tt fylla alla de~ 65 fullmäktige
plo.tserna, m~d suppleanter, om så skulle 
påfordras) . 

Listan är föga sensationell i den mening
e:'1 att 'ilPKs fyra nuvaxan rle fullmäkti.gere -· 
presentanter återkommer i toppeny med den 
'llarginella förändringen att Helena Svan
tesson d e nna gånr; placerats före Erik 
trilsson. De fyra hax obestridligen gjort 
e"::t gott arbete under den gå.'1gna p8r i o-· 
den och in<Jen bar sut·ti t längr e än sen 
1973, så det fanns inget skä l till för 
ändxi:ng. 

De nerflyttningar som företagits i för
h&llande till 'ien tidigare listan har al·
la skett efter vederbörandes önskningar, 
varför ingen rnå s;::,ekulera j _oolitiBka 

prickningar. J\tt någon uttryckl igt bec;är 
at.t få stå på icke valba r p lats . ä r kanske 
.inte :=å vanlig t när det :Jäller borgerliga 
och socialde m0kratiska norniner.i.ngar, rnen 
för en konmunist ~inns det faktiskt upp
drag som är vlktigare 5n de kommunala. 
Därmed inte sagt att vi sku lle nnderskat.
·ta kommunalpolitikens b(~tydelse . net är 
inte likgiltigt för lundaborna vern som 
beslutar om de de lokala och näralig9an
d <=. frågor som faller -under korrmunen. Vå
ra fyra toppnamn har redan under den 
gångnr.t p9rioden visat sin kompetens och 
E .mplighet. Om vi går fram i · valet , och 

• det är ett högst rimligt antagande med 
tanke på de.n ak.i:i·.ri tet som VPK LunC: ut:.. 
v e cklat både i och uta.nför fullmäktige, 
kornmer vår representation att ytt.erligare 
förstärkas kva litativt sett. 

Tarcisio Bornmarco, som arbetar i köket på 
Vipeholm. har bl a deltagit: i VPK Lunds 
arbetsplatsutskott och sorn ansvarig i 
stadsdelsgruppen på Norra Fäladen jobbat 
med konkreta aktioner kring· den sta.äsde
::..ens pronlero. Sölve Johansson, oom bl a 
suttit som studentrepresentant i univer
sitetets konsistorium, är både kunnig och 
engagerad i de många sanerings- och bygg
nad svårsfrågor som är aktuella i Lm1d. 
Han är rnot at.·l~ rnan ri·,;er användbara hus, 
och brukar anföra det kotmmnistiskt styr
da Bologna som et.t efterföljansvärt exem
pr~l för I.und i detta avseende. G1m ].,')g 
Stenfelt och Carina s-vensson är b.:-J.da sr- -

cialt utbildade och yrkesverksamma. Det 
iir: inte att: undra p!.J. att så många n..v so
cialvårdens folk blir. politjskt radikala 
nu . De ser bättre än mAnga andra vilket 
~ ~ länd? som de t: här sam.'IJ.ällssystemet 
st.ä ] ler t.i.l1 me.J bakom kulisserna. 

Det beldagades alli!k-'i.nt på mötet att. in
te fler kvinnor haft självförtroende nou 
a tt ställa upp på plat:ser inom räckhåll 
för ett ft,l lmäk"::igE!manc-l~1 t, De t ta är ett 
pol-itiskt problem för hela VP!( Lund a t t 
t a i tu mt"d. 



Första valdebatten? 
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./ .. 'J: 1ttl.' -:~ k ont:n:.~..n &·fu. 7. Zmli k i:;:~ fl e .. 

r:·1_, f}~_, e.t s f_./iytef ·.'l ._:r,:i : ~-: alJ g{na :.~r~-:-;_1 Å:()rrrJ:;~.o·.·o 7.··· 
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~!n!r, ;7,J.fl r:/.:i."";:vit~ -:z_,-f~]f"'Lr J'l(r..ie.'(i en: hn.l" ;_;pg ~(?r, 
J-"~: --t,]l··t>L·t~e,.} t~rw~t .n·k~Gfr•-:.:~:"')t??. ~~e .. 

l{irct.t!--;'·(:1.r· els,~t) är. t~~ l a·v· v/i:r-::1 r:;tora m--lss-· 
l Ör.Pls·c·t , <3o·n .T. ramf<)ral lL '.la:t- r-d.n :-:''r<w}, 
~~i.ric 1, tand t1nqd0lnf:·P .. l )t n tJt.för , ~-:.etl·. ·tt . .i
FråH ~:.~r:c:L a. ia 1.ltg.:~ng~r·Llnkt.er, r"!I nytt-:i~J vt:=--rk ·· 
~, i1mk: l. ':;e nom a i ; t den ~\t ko Jlek i:.i v-t: cos Lnl.H·· 
de·, i:t.t faktn1n v:i. i n t:.~ en- bort: ~-; (~ fl· hn D\r(:n 
.·Hn " ic10'\.i.rJ rot.:ten" t~yd:s ·;;ara starkt d omin e
ri~.·l.-1<'-. r1R::l '' idlJlid.c_,ttt:.n " .br·~lr: 1 vs ft·2mfi)·~· 

ai.·L-1 i U.:'ini nqsspalt::ror ·_r.;h 1 ande<:. lTl<>s:;-· 

Id1. ot.1:sr öre l s en r.>r ot. t<'l.!:' :i_ de f 1 e;:; ta f all 
mPd ';>·on:: ekonomisk<:!. prf)blCJH. Deu är. ocksA 
--:;t:ar1 t be:t·oefl(le av poJ. itiska beslut int.e 
<r<i !F1 .i. .kx;m:mnna J.pc• liU.ska. saJrman.i;anq. Det 
är i fr:-!.ms ta hm-• <1 ko\Tllnnn;_o;J._p•)J.it:H·:r'-n som 
.~ .. P.tql)r s~ ·\rikt.i qa t.ing sorn oln rnan sk.al J 
byq:_p iC.cottsanJ.ftsrgnj_nlT<:.l.r o:;h ht1< dom 
<~Kall utfo:t:mns. ll..n.täggninqc.:r: som dVqör 
on• id.-rotts:rbn;;lse.'1 ska.l.l k1.mni'l. funac-~r<t 

.-, ]_Jror inte. D<>i: m,~ s:en ~rii.ll a. a.nli't<Jqn.Ln9ar 
för ui:omhusidr:·ott. eller f()r id.r;~.-,-1- t. som be
driv:-; iPomhus. 

T. koHmmnfu.llm8ktiqe har. vi ocks:l vid e t: t 
par t i U fällen s Lött. p~ dess -J problem. rlJr 

t . e K. ba~huset i s tadspark~n s~ckade ihop 
vnr det_ Dcks;;, en l-:;:1.te1sb::·of ft.•r • si.mspor'cen 
i. stan. 

I\..1xott.sr6relsen är bckså,. för a.tt kttnna 
fylla sin funktion, beroende a v b idr a(_: fr:i..n 
k.ommunc~ r.na .. !\lär konb'inlnr~rnas ekonomisk~ si
tnat.:i on Jritr·vax tiU si q qår de t genc-j st ut: 
. .::.ver de ekonom iska bidraqen till j_d:r:-ot:ts -

SMYGPROPAGANDA 
"(-, B. Hur skulle ni helst. vilja a.rl::et:c~ om 
,,~t t- Y~.rdnar·1 <_;r>irl.r: e.Q i nförd<-:s ( mr:::d n uv a :rar•
de 1J t·.h:tgqnctdsi.:ak t~ inoi.n b ;-u.-ntil} cynen " och 
"6 C. Pur skulle ni vilj~ arbeta om ett 
·; -~rdn.a<'lsb ifua<;r :lnf6 rdes uc;h barilt:i llsyr>cn 
tyagc.'k~ s ut si\ c\.!:t aJ.J.a, barn S Oilt Bfl Öll .. }:.c.:.
.._1 (" ::,_.md!~ L\ p1.a.ts pt Öfl.glH:.r:i·?" Dc.,-:;a tvo. 

fören ingarna. Framförallt äx- det. dA d0 bor 
qer liga partierna. som ii:r fl:: ;:unma med n("d-
skärningsJ.-:.r.aven med mot.i.v erinqen ch eko-
nom-iska mö.j?.-lgheter•na f th:'et: igye.'f' in te. 
Sorn vanligt är det na't:ud.ig t vi.s en pri_--
ori i:e rin9sfr..:lga. 

Vi har, fr,3n V.PK:s sida , inqen anlcnning 
at·t s t äl l a ldrottsröreh;en pc'i undantaos
tillstånd ·därför att det uppt';t}o: k:t:Ls~: 
situationer j_ den kapitalistiska och d-2ir 
med också kor•1tn>merna.s "'K o? ,om:L. Vid ~:ådaua 

situationer tna!>b? 'r:i. i. st.~U.Let k~Ua ett: 
vaJ-:~;amt ör:a p.~ s tar.ka e w:;kilda r· Y:.onomi ~;lc1 
intressen så att dessa inte bryt:cr sig i:n 
och över·tar .Vlrottsverk.samheten .i form av 
enskilda i drott s proj e kt. 

115. stödjer den verksamh~:t: so.m idrut t:sr ör 
sen bE-~d:tivPr, framfö) - <iLL t: genom at.t ~ ;! .. 'iil.'::. 
krav om att: r;arnhiU.l.et och r1& j _ frfimsta hat.d 
kommunerna C{"T d('tma .r.0l:·Plse s,)vä l rnateri E:tla 

snm ~"_l:onom:i.s~· r reE>urser i d <.m ut s t r ;ic knina 
c;om '1r av bt?hm.rPt p~ l-':al lat. K"'nsl<r~ bör v. 
ocks.ii l)ättrc ::1n J:·it intitls sått . .a c·ss jn ....__... 
den lokala irkot:t.svn-- J~<;,amhet.en:o; dc g l ig<• 
konkteta <-:ii~D,?.tion. för ettt bät1:re kunP;J 
driva dess k:r·av. 

frt,<;rcr ,\:..r= r Finn~;; i eu (;,.t~l~ät f.t't:r Soc i3.la 
Centralnänr,den om behov(:~t av ba:t: nt.lJ.1 s yn 
i Lund . Dc·r. s:~a <'LlV.'inclas vid ul:r•.rbet;:m·
ti e·~ a v för: -.}: o l eplanE!:I • 

;)ett.a ,,,_Lt i enJ.:.'tt .. 2ns form fC,:u-1. F.ra:m de 
bcr:-~<.:r:u '.fi o::<:rt~ir:·rn-:u:: oJ ika familj (~po1i -
·tl ska ut GPE::l bi.r i.r,r; ·=t ann ::11. än bo ··:c_]<J:t<lig 
smygJ..TO_t)aga.nda, Fler::~ f:i tä ldr:-lr: har '11€·d 
':' ,J.tta blivJ t. '.!J>prörda, C·C'P Rolf NLLson 
(vpk) frag<-lr .i rn i.nt:er}Je1l:-1. l:ian vad 

n~unnder,s r•.n .. '.fö.ralYl-:::. (ru) kommer: at t ~IÖri'l 

för att föxh.Lnr'l:n: S!ll:Jg-J:•r:op~:tg<mdan. 


