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KQ\1MUNEN 
Maktkamp 

Aldrig hade jag sett stadshalls
vaktmästaren så betänksam. 
- Hur är det fatt? Har du fått 
problem? . 
- A, vet du inte att" det är 
kommunfullmäktigemöte 
kväll? 
- Jodå. jag tänkte gå upp och 
lyssna ett slag. Men inte bru
kar du vara ledsen för det. 
- Nej, det är inte själva full
mäktigemötet. Men innan 
dess har den socialdemokrati
ska gruppen förberedelsemö· 
te, och det är det som trycker 
mej. Det blir väl som vanligt 
en pärs. 
- Jag har hört vissa rykten om 
motsättningar. Men är det så 
farligt? 
--Motsättningar? Farligt? De 
är ju som hund och katt! Och 
det går väl som vanligt ut 
över möblerna och mina ner
ver. 
- Menar du att de slåss? 
- Om det slåss! Det är sanner-
ligen inga dåliga tag, det finns 
gamla brottare med i gänget. 
Och när nävarna inte räcker 
tilL tar de stolarna till hjälp. 
Du anar inte hur vi fick spika 
och limma möbler efter förra 
mötet när de hade trängt upp 
Per Lundgrens fraktion i ett 
hörn. Pers gäng hann få upp 
en barrikad, men den höll ju 
inte när det stora anfallet 
kom . 
- Herregud, det låter som Vil
da Västern! 
- Do d ge City var en fridens 
boning jämfört med sydöstra 
grupprummet under sossarnas 
förmöten. Man kan bara 
hoppas att man i kväll slipper 
de värsta grejerna från förra 
mötet. stenkastning på 
fönstren och sånt. 
- stenkastning? Du menar väl 
ändå inte att de tar med sej 
kastvapen från gatan? 
-- Nej då. Fast värre. De 
kastade Sten Norin , om
budsmannen, i fö nstret så han 
nästan hamnade . nere på 

forts 

INGEN CAMPINGPLATs -79 

Det blir ingen campingplats i 
centrala Lund 1979 heller. 
VPK-Lund har sedan länge 
krävt att kommunen skulle 
anordna en i första hand pro
visorisk campingplats för de 
turister som inte kommer 
med bil och inte har råd att 
bo på. hotell. Motionen var 
uppe till behandling igår
kväll (torsd) på kommun
fullmäktige och med krystade 
motiveringar avlogs kravet. 
Borgare och sossar i skön fö
rening mot kommunisterna. 
Ett av argumenten som fram
fördes var att· en sådan camp
ingplats lätt skulle kunna ut
vecklas till en slumstad? Vad 
handlar egentligen då frågan 

.. om. 

FATTIGA TURISTER . 
VPK slår vakt om de som vill 
besöka staden men som inte 
tillhör de mer penningstinna 
turisterna. I Lund finns ju 
som bekant vare sig vandrar
hem eller andra billiga möjlig
heter till övernattning. Alla 
de som kommer cyklandes, 
liftandes, tågandes eller vand
randes ·och som oftast inte 
har råd att ta in på hotell 
måste ju även de har rättighet 
att turista i Lund. Därför kra
vet på en central camping-

, plats för de icke bilburna tu
risterna. Ett rimligt krav kan 
tyckas. Plats finns och inte 
skulle det behöva kosta så 

Vill då inte de styrande har 
hit turister till Lund. Jo , sä
kert men inte vilka som helst. 
De som inte har råd att 
spendera mycket pengar på 
dyra hotell , de är då inte hel
ler så lönsamma att få hit. 
De som inte konsumerar de 
skapar inte heller sysselsätt
ning och då, menar borgarna. 
är de inte heller välkomna till 
Lund. Ett rått och kapitalist
iskt lönsamhetsresonemang. 
Lite märkligt är det att SAP 
ställer upp på samma linje. 

TAGRESENÄREN 
Fritidsnämndens moderata 
ordförande, Olle Nordström, 
var den som försvarade kom
mun.styrelsens avslagsyrkande 
Han menade tex att de .som 
kunde lifta till staden eller 
vandra eller åka tåg hit!! ock
så kunde lifta osv ut till Habo 
i Lomma eller till Dalby och 
sova över där om de ville be
söka staden. 
Vidare påstod han att de som 
tågluffade inte skulle vara be
tjänta av en campingsplats 
eftersom de inte hade tält 
med sig!!! VB-red som tågluf- · 
fat tre år kan garantera mot
satsen. Vore det inte dags att 
byta ut Olle Nordström. 
Eller sätt honom på tåget till 
campingplatserna i Habo och 
Dal by! 

mycket. · . 
'VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII""' 

Stor tillströmning till VPJ~ 
Lunds studiecirklar ~ höst! 

Det är rrimga som just nu 
rrenar att vi befinner oss i en 
redgång vad avser politisk 
verk:sannet och att vänster
krafterna är tillbakat:rällJla 
och på defemiven. VB har 
funlerat och tänkt och !en 
konnnit fram till att en iJr 
tenju rred b~Britt Bötje
son, studieansvarig i VPK
Lun:l vore bra. 

VB: Du är ju den som or
ganiserar partiets studier, 
hur har rekryteringen varit 
hittills i höst? 
IB: J ag kan lugna alla de som 
tror att intresset för vår po
litik är på avtagande. Vi har 
fått ovanligt mycket anmäl
ningar till våra grundcirklar. 
VB: Det låter ju bra. Har du 
någon uppfattning om vad 
det är för människor som 
anmält sig. 
IB: Vi har hittills fått över 50 
som anmält isg till våra olika 
cirklar. Det är faktiskt över-
vägande kvinnor. 
VB: Roligt , och när startar 
cirklarna? 
IB: De startar denna vecka. 
Det stora problemet har varit 
att få tag i cirkelledare i till
räckelig mängd . 
VB: Lycka till då. 

~ Lunds Kommunistiska Högskoleförening - VPK:s ' 
~ arbetsplatsorganisation på högskolan startar ~n. ny ~ ./ r 
~ studiecirkel i höst. Cirkeln heter Kommumstlskt ' ~ " --~: 
~ Högskolearbete och är tänkt som en introduk- ,,;iLj~L14 
~ tion för de som vill bölja jobba med högskole och ~)LJL h 
~ utbildningsfrågor. . . ~ 
~ Anmälan kan ske till VPK:s partilokal eller till ' 
' Tomas Lanter på

11 
tel 11 69 07. Väl mött! ~ 

~ .1.1.11.11.1.11.11.1.1.1.1.1.1.1 .11.1.1.1.11 ... 



Mariagatan. Och han är ju en 
saftig bit. 
- Då förstår jag att du har det 
besvärligt. 
- Säkert, tjejen . Och sen ska 
man ställa upp med för
band och plåster så de blir 
presentabla till fullmäktige
mötet. Och hjälpa in dom 
som inte orkar gå själva. Men 
nu har jag inte tid med dej 
längre. Nu böljas det. 

In genom glasdörrarna svän
gde Birger Rehn, nyss nerflu
gen från kongressen i Stock
holm. Han log bistert. På 
högra handen · blänkte ett 
knogjärn . 

Grr. 

MARXIM! 
Småland Nation tar ett nytt 
grepp på kulturverksamheten 
här i stan och startar ett helt 
nytt dansställe. Från Små
lands menar man att det är 
helt fel att göra· en strikt åt
skillnad mellan vad som är 
kultur och vad som är nöjes
verksamhet. Sålunda försöker 
man nu göra en syntes av 
gamla utmärkta Cabare 
Cabarix och det forna dans
stället Asterix. 
Stället kommer att öppna 
redan 20.30 med pub och 
matservering. Därefter blir 
det någon form av artistupp
trädande, kabare, trubadur, 
teater etc. och sedan kl 23 
startar dansen till band som 
verkligen kan spela bra dans
musik. 
Premiär ikväll, fredag, med 
Mixed Media på scen 21.30 
och dans till Sten Gustens 
berömda band efteråt. 

IN SÄNDARE 
Med anledning av en insända
re i VB 28/78 har vi fått ett 
brev från en läsare: 

Man blir minst sagt upp
rörd eller snarare heligt f-b 
när man i Veckobladet får 
läsa att en arbetarefamilj på 
sju personer ej kunnat få ett 
småhus, som de så väl h:1.åe 
behövt. Medan en sjukhus
direktör från Ystad, som 
enligt uppgift är en familj på 
två personer, bliv i t tilldelade 
ett småhus i kvarteret Spexa
ren. Här luktar mygel och 
spekulation lång väg. Det 
förefaller osannolikt att en 
person är beredd att pendla 
l 5 mil vazje dag (inom paren .. 
tes, ett enormt energislöseri), 
enbart för nöjet att få boi 
Lund . Jag är därför övertygad 
om att huset inom en snar 
fram tid kommer att säljas 

BODENARBETARNA 
STREJKAR 
FÖR ALLA. 
A~BETARES FRAMTID 
Debatt Debatt Debatt Debatt Debatt Debatt Debatt Debatt Debatt Debatt Debatt 

l En del läsare har hört av sig till VB-red och påpekat att vi inte borde ha tagit upp motsätt
ningarna inom stödkomm itten för B& T-arbetarna till debatt i VB. En som vi tycker helt felaktig 
kritik. Endast genom att föra ut diskussionen och låta oss alla ta del av de olika argumenten 
som finns kan vi nå ökad politisk medvetenhet. Några läsare har också kritiserat oss för att vi 
har upplåtit spaltutrymme till skp-are. Visserligen är Veckobladet ett organ för VPK och KU i 
Lund, men vi har högre_ ambitioner än att bli en husbondens röst åt partiet. 

l Lars-Eric Nilsso~ (medlem i 
den grupp som kallar sig SKP) 
taktik och praktik är solklar. 
Det är splittrarens opportu
nistiska försök att gömma sig 
bakom Bil och Traktors arbe
tarna i Boden för att be
kämpa VPK, att angripa ens
skillda vpk-medlemmar och 
inte partiets linje i denna 
fråga för att producera 
ojämnheter i leden. J ag anser 
följaktligen att »debatten» 
med skp är helt obegriplig 
och onödig. För det första 
finns det inget att debattera 
med dem om eftersom vi är 
rörande eniga . om att samla 
in pengar till Bo~enarbetarna. 

För det andra, vad skall man 
debattera med den grupp vars 
främsta fiende är just VPK, 
och vars historiska uppgift är 
att• just bekämpa · det kom
munistiska partiet? Stödet till 
Bodenarbetarna i deras kamp 
mot storfinansen är mycket 
viktigare. 
Tarcisio Bomarea 

På sitt möte den 23.9 antog 

l 
stödkommitten för Bil & 
Traktorarbetarn ordentliga 

· stadgar, som kommer att ge 
föreningen välbehövlig fast-
het i arbetet. Det var ett även 
i övrigt bra möte, som kunde 
redovisa den hittills näst bäs-

med god förtjänst. Det är 
horribelt att av kommunen 
(skattebetalarna) subventio
nerade hus skall få utgöra pri
vatkapitali~tiska spekulations
objekt. Jag vill därför upp
mana VPK att i fortsätt
ningen följa utvecklingen av 
den här affären, personligen 
kommer jag nogsamt att be
vaka denna historia. 

B . .Petersson 

1.900 kr till Boden 
ta siffran för en lördagsinsam
ling, drygt l 900 kronor. Det 
goda resultatet torde till inte 
liten del ha berott på att det 
var många insamlare i fareten. 
De nya insamlarna utgjordes 
till stor del av de vpk-are som 
anslöt sej till stödkommitten 
på förra lördagsmötet, och 
som Lars-Erik Nilsson nämner 
i rätt föraktfulla ordalag i 
sin artikel i VB 29/78. Nu 
fick Lars-Erik och andra 
se att de menade allvar med 
sit t engagemang. 

LEN :s artikel andas in te så 
lite bitterhet. Det är ju i nå
gon mån förståligt. Det är 
sant att vpk-arna hade »mo
biliserat» till stödkommittens 
möte den 16.9 Men skp-arna 
hade ju »mobiliserat» till 
m,ötet dessförinnan, så kunde 
inte udda vara jämt? 

Det tycker väl inte skp-ar
na. De älskar sin roll av sårade 
oskulder, och de har mång
årig vana av att gömma sitt 
parti bakom allehanda fron
ter. Nu är det inget fel på 
fronter, och jag tycker det 
är bra att vpk-are och parti
lösa när det har gällt stödet 
för bodenarbetarna kunnat 
samarbeta både med skp-are 
och apk-are, trots bådas bi-

sarra åsikter i en hel rad andra 
frågor. Men vad som måste 
komma fram är att skp-arna 
i alla lägen och naturligtvis 
även i bodenarbetet kört fram 
en strikt partilinje. Den linjen 
är ofta felaktig, men ibland 
även riktig. Skp-aren Lennart 
Larsson föreslog på senaste 
stödkommittemötet att vi på 
vårt flygblad skulle uppta 
Nej till svartlistning 
parollen:»Nej till svartlistning 
och avsked vid B&T». Det 
gjorde vi enhälligt, för parol
len är befogad, men det är 
inte alls säkert att Lennart 
föreslagit den on den intt: 
stått i Gnistan samma vecka. 

Jag tycker att det vore klar
görande och bra om 
Lars-Erik, Lennart och ni 
andra erkände att ni är 
skp-are och för en viss parti- , 
linje. Och att ni har ett parti
egoistiskt . skäl att försöka · 
profilera er mot vpk, vilket 
bl.a. kommit fram i hyres
kampen. Om ni liksom vi för
söker att vara ärliga kan vi 
lättare komma fram till vad 
som förenar och vad som 
skiljer oss i det politiska ar
betet, och det har både ni 
ochvi men framför allt bo
denarbetarna och andra 
utomstående glädje av. 

Gunnar Sandin 

ETT ÅR TILL VALET 
VPK UTMANAR BORGARSTYRET 

TILL DEBATT 
PA MARTENSTORGET 

Nu är det är dags för nästa de
batt i VPK Lunds serie ~Ett år 
till valet~. Slaget står på 
Mårtenstorget k l 11 på lördag 
mellan folkpartiet, represen
terat av Sverker Oredsson och 
vpk:s Anders Sannerstedt. 
Amnet är ~a_rryomsorgen i 

Lund och i det ämnet hör det 
finnas en del att säga , t.ex. 
om kösystem och daghems
taxor. Debattformen [unge· 
rade fint vid förra debatten, 
den med centerpartiet, så det 
blir nog en livad t illställning. 

Ansvarig utgivare: Ulf Nymark, sättn. och tryck VB-red på acupress, Lund 


