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Pr> ån VPK lunds s tyrels e ha:r> vi f ått föl
jarri e uttalande: 

1l' l r-'.I""'P:anfra.ktionen i VPK använder sig av snart 
,;:.:_ ·,riLl.::a meteder scm helst för att vända 

UPJY"ärksauheten från si. n egen verksamhet. I 
Nc>l.:r.;"· '-"-•sflamman, torsd.c.gen den 14 okt, sid 
5 3 a._g.:::- iper fö:tre partiledaren Hilding Hag
b e.t:g VPX;s lokalorganisation i Iund med hjälp 
a 'J ::.c'gnttktiga uppqifter och av lösrycl{ta ci
·:i'l. .... l. r VPK Lunds Inter.,nbut lentin. 
Han i n ltder sitt angrepp med att :t'a:fitisera 
il-cp :.:.vå 11 avc:rörande .fråaor •: saX!!. ställs tiJ l 
n va mE:l lerruna ; i VPK Lund: F råga 1: "Är du 
b€rc:lr':l att på alla sät t b ekä;-npa Norrskens
f laru~CJ.<-.n ?" Fråga 2: "Tar du a vstånd från de 
socialistisk a lä.'1d e rna?" 

Hihling Hagberg mås te rimlig tvis v eta att 
det.t. 5r legn och för bannad dikt. Däremot 
~ ": äl lc-r vi till de k.am:t: ~ter som :sö:cer me:i

'--""mskap i VPK-I.und, och s om t idigare prickats 
a·;r KU, bl.a. frågan om de k änner t ill och är 
beredd a att följa fattade beslut tentralt 

1{ornmunala Tvätten 
Sty.celsen för Lunds Kornmunala Tvättinrättning före
slår att kommunala tvätten (LKT) ska läggas ner bl.a. 
p? grund av att en av dess storsta kunder- Ribbingska 
sjt~khommet- ska läggas ner . .Ärendet behandlades i 
knmmunfuHmäktige i går (rapport därifrån kommer 
i nästa nummer) . 
LKT inrättades i första hand med tanke på att lunda
b :. ::.om bodde i omoderna hus utan tvättstuga , för en 
bliZ av:;iit skulle kunna gå och tvätta någonstans. LKT 
n ·''Le':u- nu att under 1975 utnyttjades självtvätten 
endr:st av c:a 50 · ersoner. Finns det då inte längre o
m' de: na lägenheter i Lund, eiler vad beror detta på? 
Lh.T t iger gärna om sin existens! Man har inte ens ut
nvttj; t d(m kostnadsfria möjligheten att skriva om sin 
vbks<.mhet i kommunens info:rmationstidning, som 
nh alla hushålL Och att någon gång annonsera har det 
vål aldrig varit tal om? 
Dessntom är LKT tillgänglig endast måndag-fredag kl 

och i distriktet) arqående försäljning a.,
tidnin:ren Norrskensf lar:llllan. V i f örhö:r oss 
också om deras inställning till Tjeckoslc· 
vakieni:nvasionen_ -68 och om deras vilja .~_c..t. 

utåt ställa sig bakom partiets linje. De:;~> 0.. 

·frågor har s om synes inget med Hilding Bag
bergs fantasifoster att göra. 

Vad gäller de lösryckta citat Hilding Hag
berg tagit från i n lägg, införda i VPK Lund s 
Int~nbullentin 1 uttrycker dessa inte VPK
Lundti åsikter, vilket Hilding Hagberg låter 
påskina . Vi utövar emellertid ingen censur 
av i nter>na "'ebattinläqg. Fh.turligtvis t·iU
låte:r> vi ingen f.r>a ktiofl.sVerksarrhet. 

De meto:ier Hilding Hagberg använder sig av 
för att angr ipa och misstänkliggöra VPK Lu nd 
tar v i med sk ärp.:1 avstånd ifrån. 1e är e tt 
allvarlig t . hot mot. den fria» in:ter.>na debatt 
son. är en av föru.tsättninqarna för ett f.n .i.-::1-
gångs rikt kommunistiskt parti. 

St yrelsen för VPK Lund. 

7 ~ 16 (tiderna står inte utsa~~~ i,telefonki!:talog?.n) . 
VIlka yrkesarbetande har mojhgnet att tvatta da? 
Det .Yerkar på det. hel";, ta~et, som om rnana~tat sig nc · 
ga for att v1dta nagra atgarder, som kunnat oka anta U. 
självtvättande kunder. 
Men så länge som det i Lund finns omoderna fast iL;he
ter (de finns. Läs saneringsutredningen!) måste man 
kräva att kommunala tvätten finns kvar, att den är 
tillgänglig för självtvätt även efter kontorstid, att n~nn 
får tvätta till självkost~?~spris och att lundaborna m
formeras om oenna mojhgheL 
LKT har också tvättat åt vissa av kommunens egna ins
titutioner. VPK kräver att denna verksamhet fortsi~t 
ter och utvidgas. Lika litet som t .ex. renhållningen bi:.;r 
lämnas ut på entreprenad, bör kommunen låta privata 
företag sko sig på denna kommunala arbetsuppgift! 
LKT:s nuvarande lokaler och maskinutrustning är gam
la och otidsenliga. I stället. för att lägga ner tvätteri.et 
bör det rustas upp -till nytt<i för kommunens innevå
nare. 



Metalla avd. 7 hade medlausmöte den 19 den
r.<:t mårcad. Bland punki:e::na på dagordningen 
kan hös:..ens stora frågor upp till behand
llng. Dels ett förslag till ut.talande an
<::;åe::-;..,_ "medbestämmandelagen" ~om tid igare 
e -·+-::H}i'<.::s av Gambros verkstadsklubb, dels 
c-- föc:-slag till krav för a-vdelningen att 
d:~iva inför avtalsrör else;1 - krav som an
ta()lts t.i.digare av Nc;.cdarmaturs Vt.'rkstads-

':'edh~st.ä.rrtm.andelagen innebä:.:: vissa framgå.....-.g
::u.: w2n också en skärp'~: anti-strejklc>.gstift
niio-;r. Mot dessa anti-strejkbestämmelser rik~ 
t.S'-:.·:e sig G3J!llros färsng. Avdelningss':..y;_el
sen -,ar av en annan n enin;. V is st hade bor
cc>r•1a genom lottniP.gen i rikseago:;n fcrsäm 
t:dt :.uq3n men någon J..!b5kaC: stre:ikrett ville 
;ran in'ce vara med om styrelser: avvisade 
'!tro:iven ._., · till avsk12j vill st:rejkr stoppa 
lo::!~c t:ra·..:.ten och Nej t.ill o~egränsade 
~t":"' '.b:S ter, cch stäi~:..de sig därmed bakOIL. 
•• C!c·;S·, ar•ti-strejkparLIJ;;afEr, Så gjorde OCk
,;i.. (''·" s.· .... yrelsetrogna o-..::h Gambros förslag 
L:::.l 1.1 t.::::.ctla.nde: föll. 

2;Li.gh..,.:-. nåddes inte 1-:el}.er vid diskussicmm 
om av '::.o.lsk.raven. Bland de f:r. ..... mförda k:raven 
fc:r.ns ;;7-.;.j 'cill r,tatli'; inkcm~>tpoli.tik~ gene
:.-:-::1:':.. "-')t1eökni.ng med 4 :xono:r. Diskussionen 
g'E~.Lt'! ::'rämst ~1ad ett sådant h5r :.örekrav 
:;,ku.lL ledz.. 'cil::.. 1-'ö:r.st bbr pitp2kas att en 
le'. --~c\:ning mai 4 kronoc-: :i. ,?rinctp endast b e-

~'.d ett ko~:J!llur.mö-te t("!'..: sO. ~;l.. lO t?g VPK 
:::..Ur:.c1 .et:t uttalande om i:örhciil<mdem i Tl";ai
l:t!'.c1 efter militärkuppen. 

Vl'.:·, Il~md kräver att drm S'YL'::Ska r ege:riEgen 
:.<tta l':tr sitt för dömande a •r kupp•.:m och at:: 
den u :nyt.tjar internationt.:U.? organ och di
r.lom.atisl:a kanel<=>..r föc att p.,...otestecc mot 
kt:_r;p2::... 
Vic3.ars kräver VPK att <.:e poL.tiska få.ngar
n;o. fr.:.g0s, att man inför demokxat::.ska -Pr-i
O!.~h r<.'. ttigheter) att ma.n tillåter oberoen
de fackfcreningar, att undantagstillstå.n.
det ovskaffas samt a·tt USA lärr.nar Thailand. 

Den av Smålands !•Jation initiL, ?de, cch ä" en rad studerandeor
s:anisationer stödda U 68-veck<i n pågar nu för ful lt. VB instiim
"';)r i Lunds t-..ommunistiska Högskolefö:enings maning till stu
denterna att ta upp kampen mot kapitalets U 68. och del ta i de 
::.kt ivitf.?te• som förekommer under VPckan. 

varar reallönen, undantaget alla e-..rentuel} a 
skatteomläggningar. 

r~en hör och häpna! En borgerlig regering ka:-: 
vi inte vänta·oss något utav och vi kan där
för inte ställa r:ågra krav .på den, var en 
åsikt som mei all säkerhet delades av mer 
&..:1 e:~ mötesdeltagare. Hed arrlra ord en 
fulls"::.ändiq kapitulation. Ir:qa som helst 15;.<.:
krav antcx;rs a'! m5t~t. Vidare avvisade sty
r elsen krav· sasom sloparrle av' karens- och 
kvalifikationsdagar me& motiver ingen att 
det sto5. fät.bu:.n.dsstyrelsen r i:tdan bakom. St.y
r e lsen h.:.:: helt klart inte fat·ta t n&ivär:d ig
het.en at.. att medlE".n:marna aktivt och medve·.::et 
står bakom och tryc::ker på de l<"..rav san för
bundet driver. Dessutom har styrelsen för 
··.Tana att gå emot alla krav som man J:'.an t.äH
kt: at'c förburidsled . .'1ingen är emot. Menar 
a'\:celningss·;:yrelsen egentligen a·tt det är 
förbundsstyrelsens •. -ppgj.ft att bestärr:.:.,"la :x,<· 
ven, och inte medlell'.m::trna scm står på ar-, 
betsplc.tserna? Alla krav inför avtalsrcrel
sen avslcgs av styrelsen och de styrels ·:.. - ·~ 

t'.rogna, 

l;vdelniP'JSmötet visar på en farlig kap::.n.:.:'.,~

tiom inställnit:g tiH den borgerliga rege
r :.ngen, som troligen f::.r.ns uå fler hål1 i
rom f<Jckföreningsrörelsen. Vad som nu b:·?·1::: 
2cr en samlc.d fackföreningsrcr else till offc:· 
siv mo..: bar<Jerlig J.-Olitik, där fackets r~._:d·

l em.:mar aktivt stå<: bako!:l kraven som fram
fö~s av deras representanter. 

SOSSEMANiJAT? 
Pres.'.gratmen Lundabiadet (s) har under den gångna 
veckan skrivit myck"L om vamtgå11gen och om hur iit 1 
p,~'ferkar sammansättningen av nämnder och styrelser. 
Det skrivs då hd~ tiden om att VPK tm eller fac »soeia 
demokratisk~mandat och platser. Inte visste vi att so:; 
sHna hade ))egna» öronmärkta mandat att ge bort! Vi 
trodde att mandaL fåT man av väljarna, direkt. Har Lu" 

r dab!adct en annan asikt? 
l 

1--·------·---------
j 

F'olkpartic~t tror sig ha tagit ett krafttag för att främj;: 
(~yklandet i Lund; man motionerar i fuHmäktige om 
ffet c y kelställ! 
I sitt remissvar avslöj"x Byggnadskontoret i en bi~;ats 
im:: trafikplanerarna ser på cyklism ·· och på bilisn:. i 
innerstan. ::Vhn skriver:» ... utplacering av cykelställ 
nå torgen nurmalt måste bcdö1nas såsom oUimplig av 
~åviil m'1jömässiga scm rena trevnacisskäk 
Byggnadskontoret bar v1:1 aldrig tänkt på att man sku.-
1e kunna g(.ira sig av med bilparkeringen på Mål<tcnstor
;;et av samma skäl? 

----------- -··-·----·------- ... ----~----·--'r------------··-------------·----· 

l''rå.11. Bokca~~ts höstfest k a n vi rapport.E.>ra 
atc Pionjärerna genom att sälja knä ck o.;h 
:~c}a 1 scoffi de själve· gjort, och genom sin 
aKt i.va bössinsamling fick in me.: än 900:
som de skänker till Vi~tn::1ms pt·::J:njärer. 

l 

Med detta nummer fyller vec:c)~· 
DlacJet ett åx. All uppva.kt:r • .i.n<J 
undanbedes~ 


