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Fredagen den 13 oktober 

Ett bilfritt paradis 
Förra veckan avslog kommun
styrelsen en ansökan från Lil
la Teatern _om pengar att an
vändas för barnteater. Och 
därmed avhände man sig en 
möjlighet att få en kontinuer
lig barnteaterverksamhet med 
lokal anknytning. 
Förra året arbetade en utred
ningsgrupp , som skulle utre
da förutsät tningarna för en 
ökad satsning på visning av 
kvalitetsfilm i kommunal re
gi. Utredarna föreslog bl.a. 
större resurser för de kom
munala förvaltningar, som re
dan visar bra barnfilm. Kom
munfullmäktige lämnade 
utredningens förslag utan 
åtgärd. 
1979 har proklamerats som 
internationellt barnår, och 
myndigheter på riks- och 
lokalplan förväntas »göra 
något». 
I ljuset av detta verkar de 
beslut, som ovan relate
rats, minst sagt märkliga, 
och man kan befara att 
barnåret i Lund mest blir 
en rad jippon med bra re-
klamvärde inför valet, 
punktinsatser som snart 
glöms bort. 
Varför inte i stället satsa 
pengar på att bygga upp 
verksamheter, som kan bli 
av intresse för lundabamen 
även 1980 och framåt. 

Sjukvårdsarbetaren! 

Första numret av Vårdarbeta
ren, organ för VPKs arbets
platsorganisation på Lasaret
tet och S :t Lars, har kommit 
ut i dagarna. I premiärnum
ret kan vi bl.a. läsa om som
marstängningen på Lasaret
tet och om fiffel kring stor
kök på S :t Lars. 

Byggnadsstyrelsens förslag till 
hur kvarteret Paradis, dvs. f.d . 
Södra lasarettsområdet ska 
ut har debatterats på sistone. 
Sist av alla behandlade bygg
nadsnämnden frågan i ons
dags, en vecka efter remissti
dens utgång. Egentligen har 
kommunen ingenting att sä
ga till om , eftersom staten 
när det kommer till kritan 
bygger som den vill på sin 
egen mark. Här är det kom
munala planmonopolet en 
ren myt. 
Paradiset 
Men -kvarteret Paradis ut
formning är naturligtvis en 
fråga som angår alla lunda
bor och inte bara universi
tetsfolk. Det är ju ett cen
tralt kvarter i Lund och ut
formningen påverkar hela 
stadskärnans miljö, och inte 
minst trafiken. 
Det ursprungliga förslaget, 
som visats i modell i univer
sitetshuset och på AF är e
gentligen ganska bra. Ett 
gytter av byggnader bakom 
gamla kirurgen rivs för att 
ge plats för en park och en 
del andra byggnader ersätts 
med nya på samma plats av 

ungefår samma form och ma
terial. Man kommer att känna 
igen sig. 

Gamla Patologen 
. stötestenen-är gamla Patolo
gen, som byggnadsstyrelsen 
helst vill riva. Den byggnad 
som föreslås i stället är för 
stor och kommer - inte minst 
- att alstra en massa trafik, 
om den ska rymma hela uni
versitetsadministrationen. 
Därför har VPK förordat att 
gamla patologen behålles. 
Det mest .positiva med 
förslaget i övrigt är att man 

-inte föreslår fler parkerings
platser än det finns i dag.Ty
värr visar sig detta vara en 
bluff, eftersom man i ett till
lägg föreslår att parkeringen 
byggs ut. Tillägget har inte 
varit utställt. 
Jämfört med kommunen har 
ändå byggnadsstyrelsen en 
ganska radikal syn på parke
ring och trafik , och man tar 
fasta på att de små gatorna i 
Lunds stadskärna ska avlas
tas från biltrafik, att kommu
nens parkeringsnormerär för 
höga och att anställda och 
studerande gott kan prome
nera några hundra meter. 

Nej till p-hus! 
Med den synen borde kv Pa
radis kunna hållas ganska bil
fritt, åtminstone som det är 
idag. Ändå föreslår byggnads
styrelilen ett stort P-hus ba
kom gamla tvätten. Det inne
bär genomfart genom kvarte
ret och en massa biltrafik 
på gatorna runtomkring. Det 
kan inte VPK acceptera. 
Det allra tråkigaste är att per
sonalorganisationerna driver 
krav på ännu fler parkerings-
plats~r för de anställda. Det 
är tråkigt därför att det visar 
en brist på solidaritet både 
med dem som jobbar i stads
kärnan och med dem som 
bor där. stationen och Bot
ulfsplatsen ligger inte mer än 
500 meter bort. Uppe vid 
vattentornet kan det bli en 
parkering i anslutning till 
»yttre ringen». Dessa platser 
bör räcka till de flesta på uni
versitetet. Och det är nyt
tigt att cykla. 
Universitetets anställda och 
studerande borde istället vär
na om en bilfri arbetsmiljö 
och därigenom bidra till att 
ge Lund en bilfri innerstad! 
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Namninsamling: 
Inga hyreshöjningar! 

Inför de väntade kraven från 
Lunds kommuns fastighets 
AB om hyreshöjningar på 
minst 18 kr per kvm och år 
går hyresgästföreningen i 
Lund ut till offensiv med kra
vet INGA HYRESHÖJ
NINGAR! Nästa vecka star
tar man me(! en namninsam
ling i fastighetsbolagetsbo
stadsbestånd. Och någon gång 
i början av november ord
nas en demonstration mot 
hyreshöjningar. Den som ak
tivt vill stödja kampen kan 
kontakta hyresgästförening
ens kampanjledning via Da
vid Edgerton te! 1.2 70 86. 



Kommunen 

Kösystem 

Det var en blek men fattad 
Sverker Oredsson som tog e
mot journalisterna vid den i 
hast utlysta presskonferensen. 
Uppgifterna om att ett stort 
antal tundaskolor måste ut
rymmas på grund av svåra 
mögelskador hade slagits upp 
föregående dag, och nu måste 
kommunens högsta ledning 
informera om följderna. 
-Hur svåra är skadorna, blev 
första frågan. 
-Mycket svåra, medgav 
Oredsson. Åttio procent av 
skolorna måste rivas. 
Ett förvånat mummel hördes. 
-Hur ska man kunna ordna 
ersättningslokaler? blev själv
klart nästa fråga. 
-På den fria marknaden finns 
inget, upplyste kommunal
rådet, utom möjligen Grands 
stora matsal. skolförvalt
ningen har ställt sig i kö hos 
fastighetskontoret, men där 
upplyser man om att det står 
sjuttio föreningar före. 
-Men då måste man ju 
vänta tills skolorna kan byg
gas upp igen! 
-Det tycks tyvärr dröja. 
Vissa centralt belägan tomter 
som Svaneskolans och Järn
åkra kommer nog att behö
vas som parkeringsplatser. 
Men framförallt är det en frå
ga om pengar. Vi måste prio
ritera den nya bilbron över 
järnvägen, och vi får inte 
svika löftet om skattesänk
ning. 
-Men det är ju förfärligt! Då 
blir många barn utan skola. 
-Det blir de , medgav kom
munalrådet. Men för att det 
hela ska bli rät tvist har vi i 
folkpartiet i all hast u tarbe
tat ett kösystem. Alla sexton
åringar garanteras plats, de 
flesta fem tonåringar och i 
vissa ömmande fall även fjor
tonåringarna. 
-Men hur ska föräldrarna 
acceptera det? 
-Ansvarskännande föräldrar 
kommer givetvis att försöka 
placera sina barn i privatsko
lor. Sådana skolor kan i fort
sättningen räkna med ett fri
kostigt stöd från kommunen, 
en linje som vi redan inlett. 
Fast föräldrarna får förstås 
dra det tyngsta lasset. Det 
blir dyrt, men barn måste få 
kosta, som vpk-arna brukar 
säga. 

Gr r 

o ar Ett 
Under tre lördagar i septem
ber och oktober har VPK 
Lund utmanat och debatterat 
med de borgerliga partierna 
i Lund. Sten Henriksson har 
hållit i det hela för VPK 
Lunds räkning och VB frå
gade honom hur det av
löpte. 
-Det blev en mycket lyckad 
serie debatter. Då tänker jag 
inte bara på de många fina 
inläggen från VPK-deltagarnas 
sida utan också på själva 
debattformen. Det blev snab
ba och livliga debatter som 
alldeles uppenbart intresse
rade folk - många stannade 
till ett tag i lördagsbestyren 
och vi har fått lovord och 
god publicitet. 
VB: Inför valet -7 6 så inbjöds 
inte VPK till den av borgarna 
anordnade »stora» kommunal
politiska debatten, men nu så 
ställer alla de tre borgerliga 
partierna upp med sina star
kaste män, kommunalråden. 
Hur tolkar du det? 
sakdebatt 
- VPK:s framgångar i förra 
kommunalvalet visade ju att 
de etablerade partierna i 
Lund inte vann något på att 
försöka tiga ihjäl oss och det 
är det man på borgerligt håll 
har insett. Sedan valet· 76 har 
vi ju dessutom intensifierat 
vår verksamhet genom att 
vi nu har folk i kommun
styrelsen och diverse nämn
der. Borgarna har helt enkelt 
tvingats föra en sakdebatt 
med oss. 

till valet 
VB: Varför har inte VPK ut
manat också socialdemokra
terna? 
- Vi började med att debatte
ra med borgarna - de styr 
ju i Lund. Men lugn bara, vi 
ska nog ta oss an socialdemo
kraterna också, vi har en del 
att tala om. Men i vilka for
mer de t kan bli vet vi inte än. 
VB :Du sa i inledningarna till 
de här debatterna att VPK 
står för den egentliga oppo
sitionspolitiken i Lund. Kan 
du förklara det lite närmre? 

VPK vitaliserar 
- Ja, det är väl rätt tydligt att 
det är VPK som har vitalise
rat kommunalpolitiken i 
Lund. Det yttrar. sig på många 
sätt. Kommunfullmäktige
sammanträdena kan t.ex. 
inte längre klaras av på en 
kafferast med några raska 
svingar med klubban. Par
tierna tvingas ta debatt och 
försvara sina ställningstagan· 
de. Det har nog alla mått 
vär av. Också socialdemokra· 
terna, som här i Lund länge 
satt som monument över sig 
själva och väntade på att 
majoritetsställningen på något 
mystiskt sätt skulle komma 
tillbaka. VPK har fått ta en 
mycket stor del av opposi
tionsrollen. Vi skulle välkom
na att socialdemokraterna 
piggnade till och försökte mo
bilisera i sina egna led. Men 
det tycks dröja. Som Gunnar 
Sandin brukar säga: du ris
kerar inte att möta Birger 
Rehn eller Nils Gustavsson 

med en bunte flygblad i din 
trappuppgång - där är skill
naden mot VPK-politikerna. 
VB :Vad finns det för planer 
för tiden fram till valet? Var 
debattserien bara en till
fällig grej? 
- Hela vår strävan är ju att 
göra politisk aktivitet till 
en självklar del av vardagen, 
inte något som ·är begrän- 1 
sat till de parlamentariska 
församlingarna eller till några 
veckors valrörelse vart ' 
tredje år. Vi håller ständigt 
möten och försöker nå folk, 
det blir ingen skillnad. Om 
du menar själva den här 
debattmötestypen så gav den 
oss onekligen en del att tänka 
på, nämligen att dialog är 
så mycket intressantare an 
monolog. Vi får väl se om vi 
kan använda den fl~! gånger. 

Valet -79 
VB :Till sist, hur går det för 
VPK Lund i valet nästa höst? 
-Det går nog bra. Vi har ju 
sedan förra valet haft en 
serie starka opinionsyttringar 
bland lundabor just i de frå
gor där VPK står starkast: 
barnomsorgen, stadsmiljön, 
bostadspolitiken och trafik
politiken. Häftigheten i de 
här opinionerna har ibland 
överraskat oss själva. Tänk på 
beslutet om EPA:s p-hus, 
tänk på folkpartiets barnom
sorgsplaner. Vi får, åtminsto
ne vad gäller vår kommunal
politik sympatier och röst"!r 
från människor som befinner 
sig långt utanför traditionellt 
vänsterröstande grupper. 

KAN VPK SÄGA NEJ TJLL SÄNKT KOMMUNALSKATT? 
Som den uppmärksamme lä
saren säkert har noterat är 
frågan föranledd av ett s.k. 
utspel som 1 lundaborgama 

i samband med budge
ten för 1979: som vanligt 
anförda av Norra Fäladens 
Milton Friedman: Sverker 
Oredsson. 
Borgarna i Lund vill alltså 
sänka skatten med 25 öre. 
Utspelet kan avfärdas med ett 
berömt uttalande från den 
stora strejken i malmfälten: 
»Folk är in t' dum'», dvs alla 
inser att detta bara är val-

VPK Lund har hela tiden häv
dat två principer:kommunal 
planering måste sträva till 
att tillgodose arbetarklassens 
och svaga gruppers behov, 
och det måste finnas ett sam-

kan finansieras med höjd 
kommunalskatt. ·- -- -skatten 
drabbar orättvist låg-och me
dellönegrupper, och höjning
arna skulle bli .orimligt stora 
för att t.ex. garantera bra 
dagis och fritids åt alla barn. 

Nytt skattesystem 
Därför har vi i VPK Lund 
följt VPK:s centrala linje att 
servicen måste finansieras via 
ökade statsbidrag till kommu
nerna, och på lite längre sikt 
genom ett nytt skattesystem 
som bygger på principen 
skatt efter bärkraft. Den 
kommunala servicen måste 
byggas ut till förmån för 
arbetarklassen som helhet, 
men också med speciell in
riktning på kvinnor-barn. 
Nya höjningar 

band mellan riks- och lokal- Borgarna har sedan 1973 höjt 
politik. . skatten med 1.50 och i 
Den första principen har gjort Ekonomiska Flerårsplanen 
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sänker de skatten. 
Skatte sänkningen är ett u1:
tryck för en nyindividualis
tisk politik. Den kan formule
ras så här::»Vi som har mak
ten i Lund har under de 
senaste åren dragit åt svång
remmen om de svagaste grup
perna. Nu har vi fått pengar 
över. Eftersom vi tycker att 
ni har det så bra som ni är 
värda betalar vi tillbaka en 
hundralapp som ni kan köpa 
lite godis för. Räkna inte med 
förbättrad service!» 

att vi undersökt det verkliga planerar man nya höjningar VPK Stadsdelsgr. öster. Möte 
behovet av kommunal service till efter valet. 21.1 o kl 19.30 hos Edgerton, 

t.ex. av barnomsorg, och sagt I detta läge har borgarna bok- :~~~~~~~STERN övn. lördag 
att detta måste tillfredsställas. stavligt talat hitta Il milj. kr. 10-12 pli Palestra . 
Den andra, att vi hävdat att och därutöver fått bättre Bl L&TRAKTOR, samling för in-
utbyggnad~n av servicen inte skatteutfall än väntat. Alltså . samling lördag 9 .30, Bredg.26 · 

Ansvarig utglvare:Uif Nymark sättn& tryck VB-red pA acuprass, Lund 


