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Fredagen den 12 november 1976 

KALlA IN PUBLIKEN! 
Ett gyckeLspeL i flem akter. 

AJ<:J' 1-3-J resume: 

Borgm'na hal' infört maj01?itetss tyre 1.: Lund 
och samtidigt lovat pengar f ör att garan
tera "minor-iteten" imyn i korrmunalpoZiti-

'-----' ken . Vid ett extra:~ hemligt mötP h.ar lor 
ga:re och s ass ar l:::ee tämt a-tt: minori tet= 
socialdemokrati och att soo sarrJa där>f'CJr tar 
al la pengarna. ~ 

PJ.l!"RDE AK'I'EN .• 

Pastor Blomquist ( m) kallar därpå alla fem 
partierna till en i ntern och informell ö
v~rläggning om höjning av det komm~~la 
})3rtist&ie1: samt höj ning av nämndlErlamöter
nas nömn::1ordförandenas a.rvod.en. Men VPK 
uteblir ! stor förvirring! 

FE:MJE (CC F! SISTA?) AK~l'EN: 

I ett öppet brev tackar VPK nej till vidare mygelmöten, Det är oacc eptabel t för ett 
denplr..ratiskt parti. att - annat än i procedurfrågor - hålla politiska överläggn.Lngar 
och fa tta beslut - reellt om än inte formellt - vid sidan om de k om!ll\.mala beslutsor
ganen. Medborgarna har rätt till offentlig debatt cch i nsyn i frågor som ytterst gäl
ler deras skattepengar. Kalla in publiken till nästa möte, pastor Blomqyist! 

Bokcafets katalog 
Bokcafets nya lagerkatalog h ar kommit, en 
rejä) bok om 320 sidor. Vi tänker inte ra
cencera d en utan uppmanar er genast att gå 
dit och köpa den. Köpa en katalog? Ja; fast 
det li.;ger tusentals frivilliga arbet.stim
mår bakom den har den naturligtvis blivit 
en dyrbat· historia, och Bokcafet behöver 
hjälp med kostnaderna. Egentligen s kulle 
väl Boke af et inte h.a råd med en så omfa t
tande och ~ögklassig produktion, men e·· 
gentl. igen skulle ju Bokcafet inte alls kun
na existera i bokhandelskrisens SVerige. 
Emellertid existerar och j obbar man vidare 
på det sjunde året} under fortsatt ex
pansiqn. Måtte alla inse vilken tillgång 
det är inte bara för vänstern att vi har 
en av Europas lerl.ande spec ialbokhandlar 
för progressiv litt~ra tur hår i staden. 

fRAMGÅNG FÖR VPK-MOTION 
Tidigare i hös1:a.s Jämnade VPK in en no"" 
tion ti ll fullmäktige i vilken man kräv~ 
de att hälsovårdsnämnden skulle försöka 
få en överenskow~else till stånd med 
stadens köpmän om aU- övergå till rettlr
glas vid för säljning av läsk och öl . 

Hälsovärdsnämnden har nu behanilat mo
tionen och föreslår att kommunstyrelsen 
ska vidta åtgärder för att begränsa för
säljningen a v dryck e r i engångsfö:r:_F:ack
ningar. 



BILEN SOM KULTUR? 
På st..-1.dsbiblioteke t just nu har moderat er 
na i r.ur.td. och deras dotterorganisationer 
on utställning om "frit id och social ser
vice i. Lund". Där r"inn.s ett stort flyg
foto öv-er l unda trakten som nan kan g l &.i
jas åt i t im.rnar . Annars är det en högst 
medioker utställning. Det framgår av en 
sk8r.m att lundahögern har inte mirrlre än 
sju ombudsmän, cch man undrar om de inte 
Lcrde ha kunnat åstadkomma något bättre -
men rna.n forstår a tt kvalitetskraven inte 
f'r sä.r.skH t höga. hos en organisation som 
gör Lennar t Ryde till kommunalråd och 
skickar Rune Ryd€n till riksdagen. 

Att vi s~xiver om utställningen beror an
nars på att vi måste reagera på en skärm 
med rubriken "Stoo motorkul turen!" Vi vet 
ju att modera t er na gläds åt raggarnas USA
beun.dr an, utbr edda anti - k ommunism och ö
verfall på fredliga demonstrationer. Och 
de menar att det s om är bra för Volvo är 
Lra för S<.rerige. Men nog tir deras frieri 
ti:U raggarna oblygt. "Terränglöpare får 
s~~tligt stä1 och då borde racertörare 
också få det", säger de, och bekymrar sig 
.inte om att det förra st.Odet. faktiskt är 
l·efogat ur folkhälsosynpu.Tlkt. "1i..'1dra::1G 
:;kadeståndsregler och därmed lägre försäk
ringar", hojta.r de, och menar väl at.i: 

s .. attacker på VPK 
1 Lundabladet (s) går nu redaktören P.:c
ne Håkansson till storms mot VPK. I 
onsdags fick 'fuornas SChlyter på päi.sen 
för att han~ enligt Håkansson, i en 'IV
intervju förespråkat "o:iemokratiska" me
tcde:r: för att hindra rivningsraseriet i 
Lund . Alla s om såg 'IV-intervjun vet att 
Schly ter inte pratade otn något sådant. 
LtUJ.dab ladet ljuger. 

Däremot pratade S::hlyter om utomparla
mrultarisk~ arbete~ dvs> aktiviteter u-
. anför kommunfullmäktige. Att arbeta 
'"ör att skapa opinion i en politisk 
fråoa i fackföreningar, hyr·esgästr örel
se c;sv. är utomparlamentariskt c:u:bete. 
rJikasii a tt samla namnunderskrifter i pro-

. .;:·• tes t mot rbmingar. ,Vad det kan vara '-or 
Qdemokrat.i.skt i att mä.lJ.ntskorna engage
y;n sej i d·e politiska frågorna far nog 
Håkansson svårt att förklara • Men nog 
är de~ t ypiskt att 1nan på det hållet 
s tämPla:::: utomparlamentarisk verksamhet 
som ~neni>kratisk. För sossar och borga
re består demokra t in i ~· som vi tidiga
re haft anledning a t t påpeka - att låta 

skattebetalarna ska betala en ännu större 
del a v trafikskadekostnaderna. "Bort med 
terrängkörningslagen" - ter ranglöparna 
får se upp när de tunga m::>torcyklarna kom
mer dånande. 

"Ho torkul turen måste erkännas som kul tur. ·~. 

lyder deras sammanfattande krav. så nu 
kan vi väl vänta oss understreckare i Svei 
ska Dagbladet om dragsters och Arrlerstorps 
Grand Prix. 

medborqarna rösta vart tredje 1rr. Dess
emella~ ska medtorgarna vara så snälla 
och hålla käften och l å ta politikerna 
styra och s t.älla, 

På torsdagen Jr Håkansson åb.::r på b!?.ttet 
och levex:erar et·t ovanl igt korkat angxe» ., 
på VPK . Vi H s faktiskt inte bemöta de"':·
ta. Envar som tar del av Håkanssons fun
deringar kring VPKts p.::llitik förstår var
för. 

syftet med de täta attackerna på VPK är 
helt kla.rtr att vända uppmärksamheten 
bort f rån sossarnas :/'r: i v a - t i ll-formå.n .. 
för-kapitalet-polj_tik" 1 samt deras my
gel med borgarna om ska. ttebet.al axnas 
pengar. 

AJC!ION8GRUPPEN FÖR BARN8'l'UGCR I LUND 

Tisdagen de;-: 16 november kl.20,00 ha r Ak
tions gruppen fö:r Barnstugor i Lund ett 
stormöte. I...ok alen är stads bi bl ioteke ts 
studiec irkelrum (tngång från Bredgatan). 
Föräldrar med barn i aktuella åldrar llpp
manas at t komma till mötet! 


