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».Ett påbud har utgått» 
- Genom att vika undan för påtryckningar från förenings
styrelsen i Malmö och avblåsa namninsamlingen för hyres
stopp och hyresgäströrelsens krispaket, har majoriteten i 
lundaavdelningens styrelse skapat en väldig förvirring bland 
hyresgästerna i Lund. 

Det säger David Edgerton, en av de ledamöter i Hyresgästfö
reningens lundaavdelnings styrelse som röstade för att namn
insamlingen skulle fortsätta. Men hamnade i minoritet. 

Som första tidning kunde VB förra veckan rapportera att 
avdelningsstyrelsen hade gjort ett tvärkast och beslutat att 
den namninsamling man startat inte ska genomföras. 

Bakgrunden 
Följande har hänt i den här historien: I början av november 
samlades kontaktkommitte'erna till en träff för att diskutera 
Hyresgästernas riksförbunds »krispaket». Resultatet blev att 
mötet - praktiskt taget enhälligt - beslutade att rekommen· 
dera avdelningsstyrelsen att starta en namninsamling för bå
de hyresstopp och krispaketet. Det bör i sammanhanget no
teras att lundaavdelningens årsmöte i mars i år uttalade sej 
för hyresstopp. 

På sammanträde den 15 november beslutade avdelningssty
relsen med endast en röst emot att följa kontaktkommitte'
ernas rekommandation. Namnlistor trycktes upp och kon
taktkommitte'erna satte igång med att få underskrifter. I 
ungefår samma veva beslutade avdelningsstyrelsen att ha en 
demonstration för hyresstopp och för krispaketet i decem
ber. 

Oro i Malmö 
Nu började föreningsstyrelsen i Malmö att bli orolig. Det var 
minsann inte bra att saker och ting började att hända i Lund 
- fram1ör allt inte när det hände utanför föreningsstyrelsens 
kontroll. Ett påbud gick ut till avdelningsstyrelsen att ändra 
beslutet om namninsamlingen. Samtidigt skickade man ut 
anställda politruker till bostadsmöten för att gå i häftig po
lemik mot de förtroendevalda i Lund. Föreningens linje var 
klar: bara kravet på krispaketets genomförande skulle få fö
ras fram. Inga motiveringar, bara en hänvisning till en »mun
kavle»-paragraf i stadgarna. 

Kapitulation 
Ställt inför detta påbud beslutade majoriteten i lundaavdel
ningens styrelse att kapitulera. 

- Till det mera underliga i den här historien är föreningssty
relsens påstående att den inte var informerad, menar Roland 
Andersson, en annan av reservanterna. I avdelningsstyrelsen 
sitter en ledamot som ockå är med i föreningens styrelse. Och 
ordföranden i avdelningen arbetar på föreningsexpeditonen 
i Malmö. Båda röstade för hyresstoppskraveL Så nog hade 
föreningsstyrelsen kunnat informera sej. 

Vad händer nu? 
VB frågade Roland vad som nu sker med namninsamlingen 
för hyresstopp och om han trodde att hyresgästerna skulle 
släppa det kravet. 
- Nej, det kommer dom inte att göra, tror jag. Det är svårt 
för avdelningsstyrelsen att stoppa namninsamlingen när inst
ruktioner redan gått ut till kommitte'erna. Och jag tror att 
man på många håll spontant vid sidan om föreningen, organi
serar namninsamling för hyresstopp. 
Och hur går det med den planerade demonstrationen? 
- Avdelningsstyrelsen har inte formellt tagit ställning. Men 

personligen är jag mycket tveksam till en demonstration som 
läget är nu. När vi inte får demonstrera för hyresstopp så kan 
vi heller inte samla folk i demonstrationen, menar Roland. 

Vad tror du är den egentliga anledningen till föreningsstyrel
sens »förbudslinje»? 

- Det är mej en fullständig gåta varför man är så rädd för hy
resstoppskravet. Man har ju tidigare Jörsökt aktivera hyres
gästföreningens medlemmar. Och vi såg det som ett fram
steg med krispaketet , att man nu äntligen var beredd att sät
ta politisk press på regeringen, att man var beredd till aktivi
teter av olika slag för sina krav. Men nu? Kravet på hyres
stopp är väl förankrat i hyresgäströrelsen, trots att riksled
ningen ännu inte tagit ställning för kravet. Hyresgästerna är 
beredda att ställa upp och kämpa för hyresstopp - men fö
reningsstyrelsen blir hysteriskt rädd och stoppar det hela. 
Det verkar nästan som om man vill ha passiva medlemmar. 
Men kampen för hyresstopp fortsätter, avslutar Roland. 
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Enligt vad VB erfar har en preliminär överenskommelse om de 
nya hyrorna träffats med Lunds Kommunala Fastighets AB. 
Höjningen blir på 10.52 kr per kvadratmeter och år, i runda 
tal en l O o/o-ig höjning. Under förutsättnil}g att hyresgäströrel
sens krispaket går igenom blir höjningen reducerad till 3.27 
per kvm och år. Förhandlingsrådet tog igår kväll ställning till 
den preliminära överenskommelsen, och man rekommenderade 
med röstsiffrorna 5-2 Hyresgästföreningens styrelse att anta 
hyreshöjningen. 
Vi återkommer i nästa nummer med en kommentar. 

VECKANsUTTALANDE 
Inga-Lisa Mårtensson om hyresgästavdelningens beslut att 
dra tillbaka namninsamlingen för hyresstopp och krispaket
et: 
Det var fel av mej att stödja hyresstoppskravet, säjer Inga
Lisa. »Men jag trodde att man skulle sätta krispakf!tet först 
på listan. l stället står kravet på hyresstopp överst:~ 
Vad då man? Du är med i styrelsen för avdelningen, Inga
Lisa! Dessutom ordförande! ! · 



Spontanistisk arbetsstill 

På Bokcafets bolagsstämma i söndags (se separat artikel) be
slöts all alla närvarande -alltså även icke aktieägare - skulle få 
yttrande- och rösträtt. Yttranderätten är ju en självklarhet, 
men att även icke delägare skall få rösta och bestämma om 
Bokcafets framtid är minst sagt besynnerligt. Det är samma 
sak som att vem som helst skulle få gå på t.ex. VPK Lunds 
årsmöte och rösta och bestämma om VPKs politiska linje .. 
Det finns grupperingar inom vänstern, som anser att gemen
samt beslutade arbetssätt bara är borgerligt nonsens, som man 
kan strunta i, när det inte passar. 
Ett sådant anarkistiskt och spontanistiskt synsätt tar inte hän
syn till åsikter hos frånvarande kamrater och det gör att man 
aldrig vågar lita på tidigare gemensamt fattade beslut. 
Det är förvånande att dessa grupper tillåts påvarka arbets
stilen vid Bokcafets bolagsstämma. 

Bostadspo Ii tik? 
l lördags var det bostadspoLitisk debatt i Stadsbibliotekets 
hörsal. Hyresgästföreningens avdelning hade bjudit in de 
fem partier som finns representerade i riksdagen för att fli 
fram deras ställningstagande i aktuella hyres- och bostads
frligor. 

Avdelningen hade i förväg tillställt partierna tre frågor som 
man ville ha besvarade i debatten. Frågorna löd: 
l. Varför är det kris i bostadsbyggandet och varför stiger hy-
ronw så kraftigt? · · 
2. Hur ställer sig partierna till hyresstopp och hyresgäströrel
sens krispaket? 
3. Hur betraktar mun orättvisorna mellan olika boendefor
mer, framför allt villaägande å ena sidan och hyresrätt och 
bostadsrätt å den andra? 

Sossarna: nej till hyresgästerna 
Socialdemokraterna, representerade av Lennart Pettersson, 
riksdagsman : 
Svar på f råga l: Det är den borgerliga regeringens fel! 
Svar på fråga 2: Vi kan inte ställa oss bakom krispaketet, och 
absolut inte hyresstopp. (Detta svar efter en viss press från 
publiken). 
Svar på fråga 3: Principiellt står vi för rättvisa mellan olika 
boendeformer. Men inte vill vi avskaffa ränteavdragen, möj
ligen maximera dem. 

Centerpartiet: Valfrihet! 
Centerpartiet, som för dagen personifierades av Sven Gunnar 
Hansson, kommunfullmäktigeledamot, tillika ordförande i 
det kommunala fastighetsbolaget: 
Svar l: Det finns en massa kriser just nu. Näringslivets kris 
är den viktigaste. Därför måste statskassan understödja det 
privata näringslivet på alla sätt. Hyresgästernas krav får stå 
tillbaka. 

Svar 2: Hyresstopp - endast om vi inför pris - och 
lönestopp samtidigt. Inget egentligt besked om krispaketet. 
Svar 3: Om vi får full valfrihet på bostadsmarknaden så ut
jämnas orättvisorna mellan olika boendeformer. Alla(! ) kan 
idag skaffa sej villa och hyresrätt , men inte bostadsrätt. Me
ra valfrihet! 

Bokcatets 
stämma 
Lunds Bok- och Tidskriftsaktiebolag, med andra ord BokcaftH, 
avhöll i söndags sin årliga bolagsstämma. 

Den var ovanligt välbesökt, uppemot en 30-40 personer mot 
vanligen ett tiotal . Orsaken till det stora intresset var natur
ligtvis styrelsens och andra inblandades agerande i fråga om 
avskedandet av en av de anställda tidigare i höslas (se VB 
29, 31 och 32/77). 

Redan från början blev stämningen »uppriktig», men i sakfrå
gan framkom inget nytt. Man hade kanske kunnat hoppas på 
en principdiskussion om arbetsformer och inflytande på Bok
cafet men tyvärr så uteblev en sådan helt. Frågan om hur de, 
som nu kritiserade styrelsen, skulle ha handlat istället ställdes, 

men besvarades aldrig. Efter den utdragna debatten beviljades 
styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det 
gågna året. 
På. stämman beslöts också att skriva in i bolagsordningen att 
oberoende av storleken på aktieinnehavet så får varje aktie-
ägare bara en röst. . 
Den ytterst viktiga frågan om Bokcafets ekonomi och fram
tid blev aldrig diskuterad. Visserligen inskränkte sig årets ~ör
lust till 600 kr, men den ackumulerade förlusten närmar Slg 

40.000 kr. 

l\lloderaterna: det mesta-är bra! 
Moderaterna , vars talan fördes av den smått overklige riks
dagsmannen Rune Ryden: 
Svar l: Det är den förra socialdemokratiska regeringens fel 
att det finns vissa problem på bostadsmarknaden. 
Att hyrorna nu stiger kraftigt , beror på att de tidigare varit 
för låga(!). 
Svar 2: Nej till hyresstopp och nej till krispaketet. 
Svar 3: Det klankas så på villaägarna. Men skillnaderna mel
lan olika boendeformer vad gäller kostnaderna är i stort sett 
upphävda. Fast det finns ju små problem kvar. Men de löser 
sej bara vi hejdar in flationen. 

VPK - bostaden en social rättighet 
Kommunisterna representerades av Tore Claesson, riksdags
man: 
Svar l: Krisen beror på att vinstintressena har f-ätt ökat spel
rum och att inga ingrepp görs mot spekulanter och hyres
haja~. Kortsiktigt krävs: Hyresstopp, prisstopp på byggma
terial , sänkning av bostadsräntan, obligatorisk bostadsför
medling m.m. Men vi måste ta itu med orsakerna till krisen. 

Svar 2: J a, till krispaketet, men det är otillräckligt. Vi måste 
få hyresstopp, i avvaktan på en ny bostadspolitik som utgår 
från bostaden som en social rättighet. 
Svar 3: Orättvisorna mellan olika boendeformer måste hävas. 
Begränsa avdragsrätten för villaägarna och ge lika mycket 
subventionerna till boende i flerfamiljshus som man nu ger 
till villaägarna. 

MöTENm.m. 
KVINNOCENTRUM 

har möte på stadsbiblioteket den 6 december kl 19.30 

DEN CUBANSKA MUSIKGRUPPEN MANGUARE 
kommer till Malmö onsdagen den 7 dec. då dom uppträder 
på Dads Dancehall, Föreningsgatan 54. Bilj. på Bokcafet. 
Arr. Svenska kommitten för den XI :e världsungdomsfestiva
len på Cuba 1978. 

ansvarig utgivare Ulf Nymark acupress lund 


