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BI R OCH A VGASER I FOKUS 
Minns du den kraftiga opinionen mot rivningarna vid Ciamens
torget för två år sedan? 11.000 namnunderskrifter kunde in
te hindra att kommunen drev igenom köpmännens och bygg
kapitalets planer. Nu kan vi alla se vad de gick ut på. l stället 
för användbara bostadshus reser sig nu Lunds nya Mammon
tempel vid Bang~tan- Balkens nybygge. 

Fokusvaruhuset har snart varit öppet en månad och överträf
far alla förväntningar. Kanske för köpmännen, och säkert i 
fråga om att dra till sig bilar och göra innerstan outhärdlig av 
all t rafik. 

Olagl ig traf ik 
Trafiken kring Clemenstorget - i Bangatan, Spolegatan och 
Bytaregatan har ökat märkbart sedan Fokus öppnades. I Fo
kus hörnet där Clemenstorg,.r mynnar i Bangatan, kom och 
gick en bil var åttonde sekund en vanlig fredageftermiddag. 
I Bytareg'ltan där genomfartstrafik inte är tillaten, passerade 
en lördagmiddag cirka 250 bilar i timmen rätt igenom utan 
att ha något årende där. Någon trafikövervakning syntes för
stås inte till Polisen har ju arit upptagen med att jaga cyk
lister i höst. 

Genoll'J"art~trafiken i Byt::tregatan måste vara en plåga för 
dem mm b, .. ,. 1~n promenerar där och måste snarast stoppas! 

Parkeringshus smygs in i stadskärnan 
Pokus är inte bara ett stort varuhus på 4.000 kvadratmeter, 
utan också ett stort kontorshus för många arbetsplatser och 
inte minst ett jättestort parkeringshus i två plan för 17 5 bi
lar. Det är mer än hälften så stort som EPA/Tempos P-hus är 
tänkt att bli. Ändå har inte socialdemokraterna sagt ett knyst 
om det. Trots att de säger sig motarbeta parkeringshus i inner
stan - utom EPA/Tempos i kvarteret Färgaren, som de av nå
gon outgrundlig anledning fortfarande vill ha. 

Nej, får borgarna och sossarna fortsätta att gå i köpmännens 
ledband, har man snart smugit hela stadskärnan full med nya 
parkeringsanläggningar- tvärtemot Trafik- och miljökommit
tens riktlinjer som fullmäktige slog fast 1972: Inga nya stora 
parkeringsanläggningar i stadskärnan! 

Det är just den här sortens trafikalstrande verksamheter inne 
i centrala Lund som-Vf~~l{ bestämt vill ha-boFt. Stora-ar-bets-- -
platser som ABV:s kontor, som vanligt folk inte besöker, kan 
ligga ute i industriområden, t.ex. Gastelyckan. Butiker för 
dagligvaror som i Fokus ska ligga i stadsdelarna där folk bor. 
Och då behöver man inte locka bilisterna till city med stora 
P-hus. 

(forts. nästa sida) 



torts. 

Utstuderad säljteknik 
Själva Focusvaruhuset är djävulskt raffinerat. Det är bara 
tänkt för storinköp-bara stora varuvagnar, nästan inga små 
korgar att bära. Man kan inte ens köpa bröd och mjölk på 
samma våningsplan, utan måste passera alla lockande prylar. 
Ändå tvingas man snart att göra sina småinköp här, eftersom 
ett sånt här varuhus snabbt kommer att ta död på de småbu
tiker som finns i stan. 

Byggnadsnämnden grundlurad 
Husets utseende har diskuterats en del under planeringen. 
Man kände sig tvungen att bygga ett torn på hörnet, som en 
nostalgisk påminnelse om det som revs. Man har »brutit upp» 
fasaden med olika material och olika takhöjd -men innan
för döljer sig stora sammanhängande kontorsarealer. De små 
nätta skyltfönstren i bottenvåningen visar sig vara en ren 
bluff. Innanför exponeras bara en kolossal transportapparat 
- rullbandet från parkeringsdäcken till varuhuset. Skyltarna 
som annonserar entre'er som inte finns, skriker i ögonen på 
långt håll. 

Byggnadsnänmdens ledamöter som sett den »trevliga» fasaden 
på ritningar måste känna sig grundlurade. 

Och »utvecklingen» fortsätter 
En mera livlös gatusträcka kan man i Lund bara finna vid för
säkringskassans kontorshus på Stora Södergatan. Och där kom
mer det förresten att bli ännu värre när man bygger till norr
ut där Böttchers konditori nu ligger. I strid med stadsplanen 
ska där nämligen bara bli kontor- inga butiker och än mind
re några bostäder som stadsplanen säger. 

Nej, bygg bostäder i centrum i stället och flytta ut kontor 
och förvaltningar, till exempel till Gastelyekan vid Dalby
karusellen. 

Höjda dagisavgifter 
fastställda 
Nu har sociala centralnämnden fastställt de nya taxorna för 
bamornsorgen. Med 7 röster mot 6 drev borgarna igenom sin 
reaktionäia taxa, trots protestskrivelser från föräldrar och 
personal. 

Taxan drabbar hårdasl dem som har lägst inkomst, genom att 
alla måste betala en »grundavgift» på fem kronor om dagen 
per barn, även för de dagar barnet inte är på daghemmet. 
En tvåbarnsfamilj med 3000 :· i månaden får en höjning med 
8 kronor per dag, medan en tvåbarnsfamilj med 9000:- i må
naden kommer unden med 6:- extra per dag. 

Denna höjning drabbar lönearbetarna, samtidigt som reallö
nerna sänks, hyrorna höjs, matpriserna ökar med över 15 % 
och kommunalskatten höjs. 

Daghem för alla barn måste vara en social rättighet, som inte 
ska fmansieras genom avgifter. När daghemmen byggs ut så 
att behovet täcks, kan barnomsorgen liksom skolan bli av
giftsfri. Därför sa VPK nej till taxehöjningen. Men det hjälp
te förstås inte. Sociala centralnämnden vägrade också att 
låta taxcfrägan gå vidare till fullmäktige. Borgarna visar här 
klart sin reaktionära syn på kommunal demokrati . 

ODJ 

LUNDS KOMMUN CYNISK KUL TURFIENDE 

Kommunstyrelsens ordförande Sverker On:dsson drog igång 
en sparkampanj för 65.000 kronor i kommunens förvaltning
ar i somras. Det mesta av pengarna gick till chefsseminarier, 
och en liten del skulle gå till belöningar för de bästa bespa
ringsförslagen. I förra veckan delade han ut priserna. Det »bäs
ta» förslaget han kunde hitta var att ställa Lunds konstnärer 
på gatan. Genom att bara anslå l % i stället för, som tidigare 
2% av byggkostnaderna till konstnärlig utsmyckning av kom
munens byggen skulle man spara några hundra tusen kronor. 

Det här är nog bland det mest cyniskt kulturfientliga de bor
gerliga kommunalpolitikerna i Lund kommit på . so·m om 
inte de fria konstnärerna skulle ha det nog svårt med jobb i 
dessa dagar. Frågan kommer säkert att vålla strid i kommun
styrelsen och i kommunfullmäktige. 

VI BLÅSER IN DET NY A ARET! 

På nyårsnatten fortsätter vi den sed som vi iitledde förra året 
nämligen at t på Stortorget hälsa det nya året med Inttlrnatio
nalen och andra arbetarsånger. Kl. 23.40 samlas vi alltså från 
våra olika fester i stan för att inleda året kollektivt. Ni som 
inte spelar kan JU sjunga. Vårt program varar 20- 30 minuter. 

MEN: Om det är mer än ett par grader kallt är det ingen ide 
att ni ger er ut för då fryser saliven i basarnas ventiler, annat 
ljudfördärvande otyg att förtiga. 

LUNDS KOMMUNISTISKA BLJ\SORKESTER 

BRYGGERIET 
Appellmöte stortorget fredag kl. 16.30. Kommunisternas 
representant i byggnadsnämnden, Eva Wigforss talar. Blåsol
kestern medverkar i mån av mildväder. 

VECKOBLADET TAR HELGPAUS 

Visst är det skönt med helger. Men för VB :s del ställer det of
tast till med en del trassel, framför allt vad gäller distributio
nen. Så vi tvingas ta en liten paus i utgivningen. Nästa num
mer av Veckobladet kommer ut fredagen den 13 januari 1978. 

Ansvarig utgivare: Ulf Nymark 


