
III~ il 
ORGAN FÖRVPK/KU LUND UTKOMMER fREDAGAR 
St Annegatan 7, 223 50 lund. Telefon 046/13 8213. Tisd. 12-14, torsd. 17- 20. 
Postgiro 71 00 93-6. Pren. 10 kr för 20 nr, skriv .. veckobladet· på talongen. 1976 2:a årg. ' 

Tisdagen den 30 nars 1976 

\f 
Vänsterpartiet Koammi stc:rna och Koununi
sti s L Un!]dor.1 i Lund drar i gång årets va 1-
röre l se r,;ed ett möte den 4 april. \'i tror 
att det kan bli en både givande och roan
de ti11stc\1lning, och hoppas att ana som 
är anhängare ti11 eller nyfikna på VPK 
och dess politik korrmer dit. 
f:iven on vi nu ordnar ett ordent l igt n~öte 
vill vi inte överdrarna.tisera detta n~ed 
valupptakt. För de borgerliga och social
d~~okratiska partiern~ innebär ett val år 
och en valkampanj närot ext raordinärt. 
Efter t vå års verksamhet som ·i n te inne
bär så rr.ycket mer än den van1iga grötlur
ken i riksdag 0ch fullmä kti ge sjudubblar 
rnan plötsligt sin aktivi t et . Komn:unister
na däreuot hat· tyr:~dpunkten i sitt arbete 
för·lag<.l pö cnnat i·l5.1i. Vi hat· ~ullt.upp 
att göra också mellan valen; Vl . spr1der 
flygblad och information be t ydl 1gt ofta re 
än vart tredje å~. 
F.ör·denskull försummar vi inte valen och 
våra förtroendeposter i ful .lmäkt ige och 
på andra hå 'Il. ~:är i Lund ~ ex har. sen 
f,örra va l e t de fyra kommums te rna 1 kom
munful lmäktige varit lika aktiva som de 
27 socialdemokraterna! . 

Vi komner· också att göra en ordentlig i n
sats för att föra ut vår politik i valrö-
rel sen. 

11 {\rbetarpolitik-Socialis;;111 och 11 Kan~p mot 
imperialismen" är huvudparollerna ftr den 

. s to ra förstamajdemonstration en. Från C l e-
men storget kl '13.30. --··-
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ÄT VÄNSTE 
PROGRAftr för mötet den 4 upri 1 kl 15 i 
stadsbibliotekets hörsal (ing8ng från 

-3redgatan): 
Framträdande av VPK Lunds blåsorkester . 
Korta at~föranden av 1'arcisio BommaPco, 
fullmäktigekandidat i höstens val, Lars 
ifer li-tz, •thedlem av VPKs partistyrelse, 
och Magnus Ringborg från Koimlunistisk 
Ungdom. 
"Känn dej som hemma~ 11 

, kon1Tiun i s tern as 
klass iska valfi ln frän 1948. 
Garnverksa1~h e.t r.;ed b 1 and annat fi lmvi s
ning ordnas i ett intilliggande ruM. 
Serverin g av kaffe, l~s k , smörgåsar och 
bullar. 
Ti'l lfii ll e ti11 d·iskussion med Lars !;er
litz och representanter för VPK och KU i 
Lund. 

r-·- ... - ·---·- -·-· .. ---. -·- ·-· --- ·----- . --·-··-----l 
1 Du vet väl att du kan prenur.' .. er·era på 

I
i Veckob 1 adet? Vi korli ;ie~· ut vat·je fre

dag och för frar.1 VPi~s syn p a den l o-
kala politiken i Lund. V3 kostar ba- ! 

l ~a' 1.0 kr får 20 nr. ! 
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LI NEHOGARDEN 
DETTA ·BLEV VI LOVADE 
Högstadieskol-a . 
FY'ltz:dslokal-er.• för barn och vu;rna 
Moti011-sha Z. l 
St.ad.sdeZ.sbad 
B.Z:Z)liatek 

En miljon kronor har redan betalts för 
att projektera allt detta. Pengar fanns 
i budgeten för att börja bygga anläggning
en 19?4. 
Vi väntar fortfarande. 

VARFÖR BLEV DET INGET AV? 
Ar 1973, som var valår. beslöts enhäll
igt i kommunfullmäktige att bygga Line
rogården. Våren 1974 , efter valet, tog 
bo~aarna tillbaks sina löften . Var hitt
ar ~an väljare till nästa val? Jo, i Ve
berUd 6ch Södra Sandby . Nu ville borgar
na att dorn skull e få en sko l a, och där
med upphävde de beslutet om Linerogården. 
Kommer Veberöd att fd. sin skola? Kan r:lan 
denna gången lita pä de borgerliga poli
tikerna efter valet? 

Det finns idag befolkningsunderlag för 
högstadieskolor både pä Linero och i vil
laförorterna i ytterområdena~ men genom 
beslutet att stoppa Lineragärden har bor
garna i Lund åstadkommit att det i hela 
Lunds kommun troligen inte kan vara klar 
någon högstadieskola töre 1980. På så 
sätt har man lurat inte bara Lineroborna, 
utan också invånarna i Veberöd och Södra 
Sandby. 

VPK Lund kräver att den skola som först 
utlovades, och som är tårdigprojekterad 
LinEragärden - byggs nu. 

HUR ÄR lÄ G ET PÅ LINER O NU? 
I stället för den fina Lineragården fick 
man rivning_sfät~diga fritiusloka1er, och 
en ny Dalbyväg son1 med bul"lel~ och avga
ser ska hå 11 a L i nereborna vakna på natten. 
Vägen kostar nästan lika mycket som Line
rogården . 
VPK Lund anser att det enda acceptabla 
för att göra Linera till en levande 
stadsdel i stäl'let för några backar med 
sovhus på, är att omedelbart bygga hög
stadieskolan med de fritids- och motions
lokaler som utlovats. Dessutom anser vi 
att Lineraborna själva ska få vara meci 
om att utfo rma verksamheten i fritidsde 
len. 

DEBATT 
Onsdagen den 7 april komner det att ordnas 
en debattafton på Vikingaskolan med de an
svariga politikerna om Lineragårdens frar;;
tid. Det finns nu planer på att enbart.byg
ga fritidsdelen, vilket gör det ännu m1ndre 
troligt att skolan någonsin byggs. På de
batten finns en chans att ställa krav, och 
påverka vad som ska byggas och hur det ska 
fungera. Gft tlit! 
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VPK PA LINEHO 
VPK Lund är indelat i ett antal grundorgan 
sationer på bostads- eller arbctsplat~ba~is, 
t .ex. stadsdelsgrupp tister och Kommumst1s
ka Metallarbetares Förening. Grundorganis a
tionerna är i sin tur uppdelade i basgrup
per, där det politiska basarbetet bedrives. 
1\r du intresserad av att veta n~go{ m:1 VPK: s 
basgruppsarbete pä Linera kan du kon takta 
[va Svegborn tel. 13 16 27. 

STUDIER 
De flesta av våra orundcirklar 11 Studie.r för 
socialism 11 har nu startat i de olika grund
organisationerna. Onsdagen den 31 mars kör
de vi igång vår cirkel här på öster. Det 
finns fortfarande ett par platser l, ed i g a i 
cirkeln, så om du är intresserad kan c.Ju 
anmäla dej t-ill Bengt Hall tel. 14 75 05. 
Hen ring tämligen omgående! 


