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MUTMIDDAGAR? 
VPK:s ledamot i kommunstyrelsen har i en inter
pellatioil, ställd till fastighetsnämndens ordförande 
uppmärksammat att fastighetsnämnden latit ~juda 
sig på fint kaJas av familjen Rausing. Vi aterger ne
dan huvudinnehållet i interpellationen, som alltsa 
är signerad Rolf O. Nilsson. 

Enligt uppgifter i Lundabladet cien 15.9 har valda de
lar av fastighetskontorets personal samt ledamöter
na i fastighetsnämnden låtit bjuda sig på kraft- och 
vildsvinskalas av Simontorps aqvuatiska laboratori
um ägt av familjen Rausing. Anledningen till kala-
set tycks vara att fastighetsnämnden skall överta 
förvaltningen av Rögle dammar, där Simontorp har 
kräftuppfödning. Man vill preparera nämnden för 
ett nytt avtal som gör det möjligt att fortsätta upp
födningen. 

Sociala centralnämnden 
mot pensionärerna 

Sociala centralnämnden i Lund blundar för verk
ligheten. Det framgar klart i ett beslut man fattat, 
där man fastställt maximigränsen för det kommu
nalab bostadstillägget till 9000 kr/är. VPK-repl·e
sentanten i nämnden, Anders Sannerstedt, reserve
rade sig mot beslutet. 

Maximigränsen för bostadstillägget innebär att om 
man har en hyra som överskrider gränsen så får 
man inte tillgodoräkna sig något bostadstillägg för 
denna del. N).l hävdarVPK-ledamoten i nämnden, 
att det belopp som nämnden stannat för, 9000 
kr/ år redan är överspelat, och pekar på at r. man 
på Papegojlyckan kommer att få betala mera än 
11 000 kr/år för en tvåa. Nämnden hadP bort 
hålla fast vid principen att maximigränsen ska 
svara mot de verkliga hyreskostnaderna • nyupp
förda lägenheter. 

Sociala centralnämndens majoritet vale' e det för 
pensionärerna sämre alternativet, men; r Anders 
Sannersted t. 

I folkmun kallas sådana tillställningar för >lmutmid
dagarl> och förknippas med misstankar om gentjäns
ter från politikernas sida. Jag upplever frågan som 
mycket allvar!ig och vill därför ställa följande frå
gor: 

Ar det vanligt att nämnden eller fastighetskontorets 
chefstjänstemän ställer upp på >;mutmiddagar» eller 
på annat sätt får förmåner i kontakten med )iklien
ten;? 

Kan du garantera att det skedda inte upprepas och 
att fastighetsnämnden i fortsättningen sköter sina 
relationer till »klienterna;, på. ett siitt som inte kan 
ge misstankar om partiskhet? 

l sinom tid lär väl Rolf Nilsson få svar av fastighets
nämndens ordförande. 

Att gå över ån efter vatten 

Ledamöter ur kommunstyrelsen i Lund ska resa ti!l Holland 
och studera hur man sparar den goda akerjorden. VB har ett 
billigare förslag: s1.udera VPK lunds program, där det före· 
slas si opp för byggande av motorvägar och motortrafikleder 
in till cemrum, och hing~;arnmare utbyggnad av villaomrade
na i de yttre kommundelarna . 



Problem 
på Bokearet 
Lunds Bokcafe, norra Europas största socialistiska 
bokhandel har nu existerat i sju år. Verksamheten 
har långt ifrån varit problemfri, man har hela tiden 
fått kämpa med ekonomiska svårigheter. Men trots 
alla politiska konjunktursvängningar så lever Bok
cafeet vidare som en stor oberoende socialistisk bok
handel. 
I dagarna som gått har ett anonymt flygblad distribu
erats i staden med rubrikerulVad händer på Bokcafeet. 
Med anledning av uppgifterna i flygbladet och efter 
att ha luskat lite i vad som skett så kan VB referera 
följande. 
Sedan förra årstämman på Bokcafeet så har det rått 
motsättningar bland de anställda. Detta har nu lett 
till att en av de anställda sagts upp med ornedelhar 
verkan, dock med lön för den tid han har rätt till 
enligt trygghetslagarna. Anledningen tilJ detta sägs 
vara samarbetssvårigheter med resten av personalen, 
som krävt att styrelsen skulle avskeda honom. Vad 
samarbetssvårigheterna konkret har varit verkar vara 
svårt att riktigt få kläm på. Det verkar gälla sådant 
som sortimentspolicy och frågan om vilken arbets
fördelning som skulle råda. 
Frågor rörande fördelningen mellan skön-, barn

och annan lättare litteratur och tyngre områden som 
eko non. i och marxistiska klassiker mm har förts 
fram. Dessutom tycks inflytandefördelningen mellan 
styrelse, anställda och frivilliga medarbetare vara en 
källa till misshälligheterna. 
Personalen på Bokcafeet har menat att det i längden 
är omöjligt att samarbeta med någon som inte vill 
underordna sig s~yrelsebeslut och Bokcafeets allmänna 
r1olicy. 

Vi hoppas kunna äterkomma med mera information 
om problemen på Bokcafeet längre fram. 

Bort med 
U niversi tetsu t bildning 
• • 
1 magi 
Lunds Kommunistiska Högskoleförening, VPK:s , 
organisation på bla. universitetet har lagt en del iP· 
tressanta motioner till.deputerademötet den 3 ok'. 
En motion handlar om att Lunds studentkår skall 
kräva att den teologis~a fakulteten avvecklas. 
~lSom kommunister ser vi det som orimligt att man 
skall få syssla med svartkonster och magi på skatte
betalarnas pengar>> säger man. Rätt så tycker VB .. 
Vill kyrkan har präster så kan de bekosta deras ut
bildning själva. Hur det borgliga universitetet fung· 
er ar inser man då det finns B professorer i teolo gi 
men ingen enda i tex arbetsmiljölära. Att få forska 
i metafysik går bra men att göra marxistiska arbeten 
är svårt. 
En annan intressant motion handlar om att kåren 
skall ta ett uttalande mot Carters perversa neutron
bomb och starta en namninsamling mot den. ·Den 
motionen blir nog en svår nöt att knäcka för högern. 

Säg din me ing 
om betygen! 
Med denna uppmaning har Hem och Skola dra· 
git igång vad man kallar en faktainformation om 
betygsutredningens förslag till betygssystem. 
I måndags var det stort möte i Landstie.gssalen 
i Lund. 
Inbjudna var ledamöter i förenings- och skol
styrelse, huvudklassombud, sh.olchefer, rektorer, 
klassombud, och huvudlärare. Publiken bjöds er 
nära två timmar lång inledning om utredningens 
förslag av Hem och Skolas vice distriktsordföran
de, utredningens sekreterare, Gert Löfqvist,Yngvr 
Sunesson (c), Ulla Neuman (m). Dessutom fick 
naturligtvis panelen säga sin mening -om be:~ ge ... 
Därefter fick publiken, under en knapp halvtim;n ~ 

möjligheten att ställa frågor till panelen. Dären~r; ' 

försökte ordföranden förhindra att publiken sa 
sin mening. Endast frågor Cfäts.Vad var viLsen 
med det? 
Har inte det med remissaruetet a~t göra? Vågzr 
inte Hem och S. ola hidr:ga till att verkligen s~a~ 

la utredarna och po:itikerna mot väggen? Beror 
det på att de var borgerliga? 
Nu fick publiken gå hem med den falska föreställ 
ningen att betygsutredarna faktiskt förespråkar 
en betygsfri skola, när man i själva verket fön .. slå:c 
ett nytt och ännu mer raffinerat sorteringssystell' 
än det •i nu hai. I framtiden skalllärarna nämli
gen sätta betyg på elevernas personlighetsegenska
per, om nu utredningens majoritetsförslag gårige
nom. 
SjälvfaUet är inte betygsfrågan som enskild tråga 
den viktigaste skolfrågan idag. Men sättet att sätta 
betyg får stora konsekvenser för skolans innehåll 
och arbetsformer. 
Därför har VPK ställt sig bakom elevorganisation
erna mot alla former av graderade betyg. 

Notise 
ÖPPET HUS - VPK V ÄSTER 

Pä lördag den 24 september bjuder VPK-Yästcr på öppet 
hus i fritidsgården, Folkets l); :: k KJ 15- J 8. · 
Det bjuds pa kaffe och <JU far möjlighet att träffa ·vpk:are 

som är aktiva ute på oasplanet på väster samt olika pi.!.ti
:eprcsentanter i bla. kommunfullmäktige och andra komme. 
nala nämnder. Du får också cJ1ansen att informera dig om 
VPK:s allmänna politik. Ta med barnen, det kommer fiJ ,;la _, 
lekutrymme för dem. 

KVINNANS SITUA TION I PORTUGAL 

Offentligt möte i Folkets Hus, Medeltidssalen onsdagen 
den 28.9 kJ 19.30 
Föredrag med bildvisning, sång, musik, diktläsning och 
bokbord. 
Alla välkomna! 
Arrangörer : Svenska Kvinnors Yänsterförbund,Lund 


