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Fredagen den 31 mars 

Hyresgästmöte i tre perioder: 
Stor majoritet för hyresstopp 

l tisdags i förra veckan hade lunda
avdelningen av Hyresgästföreningen 
sitt årsmöte. Veckobladet har inte 
kunnat rapRQrtera om detta. eftersom 
vi beroende på' påskhelgen inte kom ut. 
De flesta av vår~!_ läiiare har väl trots_ 
detta i dagspre5sen inhämtat vad som 
sig tilldrog vid mötet. Och sålunda 
också observerat aLt mötet fick ajour
neras till torsdag den 30.3. 

Förra veckans omgång av årsmötet var 
mycket välbesökt. Uppemot 200 per
soner var närvarande. En god gissning 
är väl att det var sossarnas och hyres
gästföreningens gemensamma anti
vänstermöte i april som givit resultat. 
Men inte på det sätt som sossarna för
väntat sej. Trots otaliga telefonsamtal 
hade man inte lyckats mobilisera spe
ciellt bra. Men tydligt var att de »van
liga>> hyresgästerna blivit lite förban
nade och slutit upp i ovanligt stor ut
sträckning. 

Bifall till reservation 
Man hann vid detta möte inte särskilt 
långt i dagordningen, diskussionen om 
verksamhetsberättelsen tog lång tid, 
liksom en del formfrågor. Med förkros
sande majoritet röstade mötet för re
servanternas förslag till skrivning i 
verksamhetsberättelsen vad gäller av
delningsstyrelsens agerande i samband 
med kampanjen för hyresstopp. Lun
dahyresgästerna hann också i denna 

första period av årsmötet rösta fram en 
styrelse, vars majoritet stödet kravet 
på hyresstopp. 

En tredje omgång! 
Vid gårdagens möte hade något färre 
medlemmar infunnit sig, omkring 150. 
Och man kom faktiskt inte påtagligt 
mycket längre i dagordningen. Så nu 
måste man ha ytterligare ett möte! 
Datum för detta blir den 18 april, 
preliminärt, med den 19 som »reserv
dag». 

Anledningen till att mötesförhand
lingarna har blivit så segdragna är fram
för allt att den Wla skaran av med
lemmar i sk p (»Sveriges Kommunis
tiska Parti>>) tycks gått in för att sa
botera mötet genom ständiga och lång
randiga diskussioner i ordningsfrågor 
och meningslösa voteringar_ »Mötessa
botörer>>, var ett vanligt epitet som mö
tesdeltagarna ilsket kastade ur sig. 

Valen 
Men man hann ändå med en del. Supp· 
leanter till avdelningsstyrelsen valdes. 
Valet utföll helt enligt valberedningens 
förslag, vilket innebar att Lena Lund
gren, Laila Lindell och Lennart Sund
qvist ska fungera som suppleanter det 
kommande verksamhetsåret. Likaså 
valdes representanter till föreningens 
fullmäktige. Samtliga val fick ske med 
rösträkning. 
Hyresstopp! 
Inte mindre än fem motioner om hy-

resstopp hade lämnats ·in till årsmötet. 
Och årsmötet biföll med stor majoritet 
fyra av dessa. Den femte avslogs -
mest för att den var slarvigt skriven. 
Kontaktkommitten Glädjen i centrala 
Lund hade via Roland Andersson läm
nat in den fylligaste hyresstoppsmotio
nen, som egentligen var ett förslag till 
uttalande. Uttalandet - som antogs 
med 54 röster mot 25 - kritiserar 
skarpt regeringens bostadspolitik och 
argumenterar för hyresstopp. Man på
pekar att hyresstoppskravet inte är rik
tat mot de allmännyttiga bostadföre
tagen utan mot de som tillgodogör sig 
vinster på boendet. Hyresstopp är en 
politisk fråga , och regeringen och riks
dagen måste täcka de underskott som 
kan uppstå i allmännyttans budget. 
Detta för att inte underhållet ska för
sämras, menar hyresgästerna. Men 
man slår också fast att hyresstopp bara 
är ett led i utvecklandet av en ny, so
cialt inriktad bostadspolitik. 

Daghemspolitiken 
På förslag av en enhällig styrelse tog 
mötet också ett uttalande där Lunds 
kommuns daghemspolitik kritiseras. 
Hyresgästerna kräver nu att beslutet 
om taxehöjningar ska rivs upp och att 
inga höjningar av barnomsorgstaxorna 
ska ske under 1978. Folkpartiets för
slag till kösystem avvisas och man 
kommer att kärnfia för att daghems
och fritidshemsbristen ska byggas bort. 

I folkpartiets Lund nedrustar man daghemmen! 
Den 8 april kommer en daghemsdemon· 
stration att äga rum i Lund ·mot folk· 
partiets kösystem, överinskrivningen 
och den nya daghemstaxan. Bakom de· 
monstrationen står föräldrar och perso· 
nal samt Sveriges förskollärares riks· 
förbund. 

I februari hölls en paneldebatt på stads· 
biblioteket i Lund. Efter den valdes en 
samordningsgrupp bestående av föräld
rar och personal från fem olika daghem. 
Gruppen håller kontakt med föräldrar 
och personal och har varit i kontakt med 
alla de 40 daghemmen i Lund för att in
formera om sin verksamhet och skapa 
opinion för kraven och demonstratio
nen. Gruppen har också som mål att nå 
u t till de föräldrar som har sina barn i 

daghemskön . 4-5000 barn står för när· 
varande i kö. 

Demonstrationen ska protestera mot en 
rad beslut som har eller ska fattas i det 
borgerligt styrda Lund. Man kräver bra 
daghem åt alla barn - nej till folkpartiets 
kösystem. Kösystemet innebär att man 
ska gå efter ålder vid intagningen till dag
hemmet vilket innebär att- förutom för
turerna- skulle barn under 5 år inte få 
plats. Det innebär att iden med syskon
grupper försvinner. Och detta förslag 
är redan antaget av sociala centralnämn
den . 
»Folkpartiets kösystemär betydligt säm· 
re än det nuvarande», säger Sven Rosell 
som är med som förälder i samord-

ningsgruppen. »Frågan är bara om det 
går att konstruera ett bra kösystem, 
när det finns så få daghem.» 
Vidare kräver man: 15 bärn och 3 perso
nal i syskongrupp - stoppa överinskriv
ningen. Det tredje kravet är: nej till den 
nya daghemstaxan. Denna är redan be
slutad och den innebär kraftiga höj
ningar. 
Till allt detta kommer en planerad låg 
utbyggnadstakt av daghemmen i Lund. 

Enigheten är stor bakom kraven från 
personal och föräldrar. Det är viktigt att 
det blir en bred opinionsyttring för att 
sätta press på de ansvariga politikerna. 
Demonstrera därför den 8 april, demon
strationen utgår från Clemenstorget 
kl l l. 



Slu ta spela med 
'Vide la! 
LUGI har haft den dåliga smaken att arr
angera rugbymatcher med ett argentinskt 
klubb/ag. Chilekommitten var på plats 
för att protestera mot matchen. Här 
följer en rapport från en av dem som del
tog i demonstrationen. · 

Vi var på rugbymatch, faktiskt, den reg
niga påskdagen. Platsen var Limhamns
fältet i Malmö och vi var ett femtiotal 
medlemmar och sympatisörer till Chile
kommitten. Det var LUGI i Lund som 
hade det dåliga omdömet att vara arrangör 
för några matcher med det argentinska 
laget San Martin, ett klubblag som gör 
en goodwillturne över Europa, stödjande 
den argentinska våldsregimen. 

Det finns ju all anledning att protestera 
mot idrottsutbyte med vålds- och terror
regimer som den argentinska, och det 
försökte vi förmedla med plakat , talkö
rer och samtal med spelarna. Några av 
oss började ute i Sögra Sandby på lång
fredagen där första matchen gick, men 
vi blev bortmotade. Så vi fortsatte, även 
om det var litet förvirrande med byte av 
spelplats och allt innan vi hittade matchen 
ute på Limhamnsfältet . 

Matchen stoppade vi inte, det ska sägas 
med en gång. Latinamerikanska tillmälen 
korsade luften och stämningen blev väl 
litet irriterad bland rugbyledare och 
supporters. Speciellt de senare hade svårt 
att hålla tillbaka ilskan. Några hetsporrar 
rusade in i vår grupp och fick några tör
nar. Inga allvarliga skador uppstod, även 
om polisen - som uppträdde föredömligt 
lugnt - tog några i förhör. Vi slutade med 
att sjunga Internationalen. 
Hade vi haft orkesterns (Lunds kommu
nistiska blåsorkesters. Red.anm.) bas
trumma med oss så hade det blivit litet 
mer stuns i talkörerna, menade en av 
de våra, och det var väl riktigt. 

Glimt från fullmäktige 
»Anser Gunnel Frosteli att kommunens 

barnstugepraktikanter kan klara sig på 
800 kronor i månader?» 
»Ja! » 
»Anser Birger Rehn att kommunens barn
stugepraktikanter kan klara sig på 800 
kronor i månaden?» 
»Ja! » 
»Anser Gunlög Stenfeldt att kommunens 
barnstugepraktikanter kan klara sig på 

· 800 kr i månaden'?» 
»Nej! » 
Röstuppropet rullar vidare i kommun
fullmäktiges motionsbehandling. Dvs. 
ordföranden formulerade ju inte frågan 
så, och inte heller upprepar man den för 
var och en av de 65 ledamöterna. Men det 
borde han egentligen ha gjort, för då 
hade det väl framstått för fler av derös
tande hur orimligt deras ställningstagan
de var. 

En påskvandring 
VPKs påskvandring genomfördes i 
år som vanligt. Och som vanligt var 
VB med där något händer, och vi har 
nöjet publicera en inside rapport från 
det strapatsrika äventyret 

Snöstorm, regn, våta kokande fötter, 
bayonneskinka med bearnaisesås(!}, 
god nattsömn- se där några av ingre
dienserna i VPKs påskvandring, den 
elfte i ordningen. 

Gunnar Sandin, känd vandrarprofet i Vpk 
Lund, har under årens lopp mer eller mind
re på eget bevåg startat inte mindre än 
tio påskvandringar med olika utgångs
punkter" och färdmål. sträckan brukar 
vara 6-1 O mil och ca ett dussin deltagare 
byter gärna äggfrossandet mot fyra da-
gars nära markkontakt. I år inbjöd V pk 
KU Lunds IFs vandrarsektion till påsk
vandring, naturligtvis med GS som guide 
- även sektionsansvarig. 
Start: Osby- mål:Kivik = 8 mil fågelvä-
gen. Eftersom vädrets makter blev allt 
onådigare fram emot skärtorsdagen föll 
allt fler tänkta vandrare ifrån och vid 
starten i Osby vart de bara två. Men fler 
skulle tillstöta, två i Knislingetrakten 
och två i Tollarp. Efter ett utsökt klart 
meddelande skrivet på en gammal wieneT
brödspåse liggandes i en tomflaska vid 
ett vägskäl utanför Knislinge, hittade 
vi en flammande lägereld - lågorna var 
säkert 2 cm höga i det sura bålet - och 
två frusna vandrare med 25 km i benen 
och l O liter vatten i skorna - det var en 
plågsam inledning föttvåglada nytillkom
na amatörer att se de vana vandrarna reda 
redan ligga utslagmti vindskyddet. 

Vpk hade motionerat om att barnstuge
praktikanterna under sin obligatoriska 
praktikperiod (under vilken de inte får 
studiemedel! ) för sin arbetsinsats skul
le få en lön som de kunde klara sig på. 
Nu tillbakavisades detta med motive
ringen att utbildningen håller på att 
läggas om, och det vore orättvist att ge 
den gamla typen av praktikanter hög-
re ersättning än de nya (som har rätt 
till studiemedel). Men fram till 1980 
kommer den gamla gruppen att finnas 
kvar och tvingas alltså klara sig på 800 
kronor i månaden! 
Som Rolf Nilsson (vpk) sa i debatten: 
»När borgarna talar om rättvisa får de 
svaga se upp. Då är det dem man är ute 
efter!» 
Rätt beklämmande att socialdemokra
terna snällt traskade i borgarnas fotspår 
även denna gång. 

Men efter vederkvickande drycker, 
mgersk gulaschsoppa och torra kläder 
var stämningen i topp igen. 

Långfredagen inleddes med en lätt frukost, 
tömning av allt vatten i ryggsäckar och 
på med våta byxor igen. Färden mot 
Tollarp påbörjades 1 god takt. Efter en 
god lunch, beskådad av förundrade orts
bor, skulle vi bestiga Nävlingeåsen. De 
då tillryggalagda 20 km satt tungt i benen 
och backen kändes oändlig. GS råkade 
lyfta en av amatörernas ryggsäck: de 18 
kilona hade råkat bli l O för mycket - 8 kg 
ska man ha! 

Käre VB-läsare! Långfredagenskväll i ett 
underbart vindskydd med en sprakande 
brasa och bayonneskinka med bearnaise
sås och svenskt dessert vin i den sista ut
försbacken mot Tollarp -ja det måste 
man uppleva för att förstå - det totala 
nirvana nalkades (fast nästa dag gick vi 
12 km till Tollarp)! 
I Tollarp välsignades vi alla av ett ösregn 
som fick oss att med glädje hälsa bussen 
till Lund. Påskaftonen firades med ärt
soppa och varm punch och vå ffi or 
dock ej i Kivik, som var det planerade 
slutmålet för vandringen, utan i Lund 
(hos en av dem som skulle ansluta i 
Tollarp, men alltså inte fick använda 
apostlahästarna. 
Vpk-KU Lunds IFs vandrarsektion inbju
der härmed alla Vb-läsare till 1979 års 
vandring -garanterad 4-dagars skånsk 
naturunderhållning med ett underbart 
kök .. 

Vill du veta mera om Skåne till fots, 
vänd dig till Gunnar Sandin, te1 
14 75 05. 

Nedtecknat av en glad amatör, 
tel 11 96 64 

Stoppa Bolmenprojektet! 
Bolmenprojektet utformades under re

kordåren på 1960-talet, då företagare och 
planerare drömde om en kraftig ökning 
av befolkning och sysselsättning kring 
Öresund. 
Bolmenprojektet byggde på ett antagande 
att Skånes grundvattentillgångar skuJle 
vara starkt begränsade, något som sena-
re rapporter från Sveriges Geologiska 
Undersökning visat sig vara helt fel. 
Bolmenprojektet kommer att kosta en 
halv miljard kronor! (Hur många dag
hemsplatser är det?) Kostnaderna kommer 
bl a att tas ut i form av karftigt höjda 
vattentax or. 
För varje år som går framgår det allt kla
rare att Bolmenprojektet är en helt me
ningslös och onödigjnvestering. 
VPK kommer därför under den närmaste 
tiden att väcka motioner i alla »Sydvat~ 
ten-kommuner», där partiet är represen
terat i fullmäktige, om att stoppa ut
byggnaden av Bolmentunneln. 

Ansv. utg. Ulf Nymark Sättning och tryck: VB-red på acu -press' Lund tryckeri 


