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Fredagen den 19 januari 

Polismästaren: 

solgårdarna kommer alltså att 
rivas, beslutet är definitivt 
Det intressanta är att rivning~ 
lovet beviljats utan att ett 
enda politiska beslut tagits i 

Bilen, en helig ko 
· ~enna kon troverisena fråga! 
Arendet har inte behandlats i 
byggandsnämnden och inte 
heller i fastighetsnämnden 
och kommer trqligtvis inte att 
tas upp i vare sig kommun
styrelsen eller kommunfull
mä~tige. Det är istället stads
arkitekten som givit rivnings
~.ovet på ~k. delegation. Hur 
ar da en sadan delegationsrätt 
beskaffad? 
Jo, stadsarkitekten har rätt 
att bLa. bevilja lov för om
färgning av fasader, utbyte av 
t~ktäckningsmaterial, uppsätt
ning av skyltar och rivning av 
byggnad (singularis!) försåvitt 
dessa ärenden inte är »av prin
cipell innebörd eller eljest av 
större vikt». Det är minst sagt 
tvivelaktigt att hävda att det
ta ger ~ov att bevilja rivning 
av som 1 detta fallet flera stör
re fastigheter. Och än under
ligare ter det sig i ljuset av att 
stadsarkitekten hittintills nog
grant tagit upp alla större riv
n!?gsärenden i byggnads
namnden. 
Man kallar så till sammanträ
de i byggnadsnämnden med 
en dagordning där man bLa. 
aviserar en stadsplaneändring 
på stadsäga si och så. Inga 
handlingar bifogas namnet 
Solgården nämns 'inte. Vid 
d!.skussio.n på denna punkt 
namns m te att · rivningslov 
redan är beviljat. 
Det luktar mygel på lång väg! 
~en vems mygel? Faktiskt 
mte nödvändigtvis stadsarki
tektens. 
Soci~lde.mokraterna är splitt
rade 1 fragan . De hade intresse 
av att ärendet skulle slinka 
förbi utap. politisk publicitet 
eller politisk konfrontation. 
Leda~de s-politiker har tidi
gare 1 kontroversiella stads
planefrå~_or ~enom sitt age
rande kort over starka opi
n.~oner både inom och utan
for det egna partiet. Med min
dre än ett år till valet hade de 
allt att vinna på på att und
vi.Jca offentli~et kring ett 
diskuterat nvningsbeslut -
ett intresse som de hade ge
mensamt med borgarna. Men 
stadsarkitekten fick hålla i 
skaftet. ) 
När Eva Wigforss(vpk) i 
byggnadsnämnden i onsdags 

VB har många gånger skrivit 
om den orimliga trafiksitua
tionen i Lunds innerstad. Om 
bilismen som får husera fritt 
på fotgängares och cyklisters 
bekostnad. Vi har frågat oss 
när polisen skall kontrollera 
efterlevnaden av förbudet 
mot genomfartstrafik på vissa 

, detta inte minst med 
ke på de resurser som 
ns för att göra razzior mot 

cyklister. VB:s reporter cyk
lade därför till Lunds Penta
gan, polishuset för att ställa 
polismästaren Six ten Måns
son. till svars. 

Vår första fråga var om po
lisen planerar en kontroll av 
bilarna på de gator där ge
nomfartstrafik är förbjuden. 
Undersökningar har gjorts 
som visar att en jämn ström 
av bilar kör rakt genom By
taregatan. En gata som är 
mycket trång och livligt tra
fikerad av såväl cyklister som 
fotgängare. Dessutom finns 
där nu en byggarbetsplats 
som gör eländet än värre. 
Svaret blev som man kunde 
vänta, nämligen att polisen 
har dåligt med resurser. Polis
mästaren (PM) menade att en 
ständig kontroll görs men att 
ingen speciall punktinsats 
planeras om detta. Han sade 
vidare att det krävs stora 
personella resurser för att 
göra en sådan kontroll och att 

begärde att stadsarkitektens 
rätt att ge rivningslov skulle 
upphävas, var det inte så 
mycket för att pricka honom 
personligen. Avsikten var att 
ge byggnadsnämnden möjlig
het att lägga förbud mot riv
ningar av miljömässiga, kul
turhistoriska bostadsförsöij
ningsskäl enligt §3Sa i bygg
nadslagen. Det tillämpas re
dan i många kommuner. Och 
då hade man i framtiden haft 
möjlighet att hindra skrupel
fria politiker att förneka sitt 
ansvar för kontroversiella 
rivnin&sbeslut genom att låta 
dem ga tjänstemannavägen. 
Men givetvis ändrade by~g
nadsnåmndens borgerliga 
och socialdemokratiska majo
ritet ingenting. 

det hela försvårades av det 
finns parkeringsplatser i 
exempelvis Bytaregatan. Bilis
terna skyller om de haffas på 
att de har letat efter en P
plats. överhuvud ansåg PM 
att gatorna var till för att kö
ras på och att P-platser var ett 
otyg 
Vår naturliga följdfråga var 
då: Varför gör man razzior 
mot cyklisterna som knappast 
är farliga för några andra än 
sig själva när man tydligen har 
så dåliga resurser? 
PM: Även cyklisterna är en 
trafikantgrupp som måste 
övervakas. Regler måste följas 
och de gäller alla fordon. 
VB : Vad anser du om trafik
situationen i Lund när många 
människor inte vågar gå eller 
cykla på stadens gator pga. 
bilarnas framfart. 
PM: Det är bra att någon 
kämpar mot bilarna. Min per
sonliga uppfattning är den att 
bilen har blivit en helig ko. 
Den ställer till ohägn med 
miljöförstöring i form av bul
ler och avgaser. 

Vi kom in på förbudet mot 
cykeltrafik på Knut den 
Stores torg. Trafiknämnden 
med PM som ordföranden be
slöt i maj -78 att förbudet 
mot fordonstrafik på torget 
inte skulle gälla cyklar. Gatu
och Parknämnden under 
ledning av Henrik Hermeren 

(fp) besvärade sig om detta 
till Länsstyrelsen. Som skäl 
anförde man att kostnadsskäl 
och att de 11.000 bilar/dygn 
som trafikerar Bangatan 
måste skyddas från cyklar 
som kommer från torget. I 
dagarna har länsstyrelsen gett 
Gatu- och Parknämnden rätt 
vilket innebär att det åter ä; 
förbjudet att cykla på torget. 
VB: Vad tycker du om för
budet mot cykeltrafik på 
Knut den stores torg? 
PM: Det är olyckligt eftersom 
det inte kan övervakas. Tor
get inbjuder till cykeltrafik 
och många kommer säkert att 
cykla ändå. Skall förbudet 
vara kvar måste man sätta 
upp fysiska arrangemang som 
hindrar cyklisterna. Som 
det nu är har man inte nes 
satt upp lagenliga skyltar om 
att fordonstrafik är förbjudet. 
VB: Anser du att det ur 
trafiksäkerhetssynpunkt är 
riktigt med cykeltrafik på tor
get? 
PM: J a, ab sol u t. Det är ingen 
trafiksäkerhetsrisk med cyk
lar på torget. Dessutom kan 
man göra fysiska arrangemang 
med parksoffor som skiljer 
cyklister och fotgängare åt. 
Det är ju också så, att alterna
tivet för cyklisterna att 
komma till Bangatan är att 
ta vägen via Klostergatan el
ler via S :t Petri Kyrkogata 
och detta är verkligen en 
trafiksäkerhetsrisk. 

Bytaregatan 



VI GÅR 
MOT LJUSARE TIDER! 

Kapitalismen är ovanligt hård i år. 
-Den och vintern fortsätter att hålla 
lundaborna i ett fast grepp . Men 
förtvivla inte! Prövningarnas tid är 
begränsad, det blir bättre. 

- Det blir vår, menar du? 
- Javisst. Tänk när de röda fanor-

na slår ut mot eternenstorgets späda 
grönska på första maj! Men vad än
nu bättre är, det blir socialism ock
så en gång. Och vintrarna under so
cialismen blir mycket uthärdligare. 
Tänk bara: 

Trottoarerna och smågatorna 
kommer att hållas rena från snö och 
is. Det ser de många väldisciplinera
de arbetsbrigaderna till. De består 
av f d revolutionsfiender, som bl a 
med hjälp av nyttigt utomhusarbete 
Jär sej att acceptera det nya samhäl
let. Flera av dem, som i sitt tidigare 
liv satt på kontor och gav order åt 
underlydande, är så fö~usta i sin 
nya tillvaro att de inte kan tänka sej 
att byta tillbaka. 

Om sommaren gräver brigaderna 
kanaler och dammar. Lund ska änt
ligen bli en vattenstad, och från de 
utvidgade fågeldammarna i stads
parken kommer man att kunna åka 
båt ut till Öresund. Fast vissa syss
lar också med att återplantera den 
gamla Skrylleskogen öster om Li
nero, den som höggs ner på 1600-
talet. Den har inget gemensam t med 
de risiga granarna kring Skryllestu
gans motionsspår, utan är en ljus 
och luftig ekskog som det blir en 
fröjd att vandra i. Det tar visserli
gen tid tills den växer upp,men so
cialismen är lång. 

Över Målienstorget ligger ett äng
moln. Det stiger upp från den stora 
utomhusbassängen där barn och 
vuxna tumlar om i det heta vattnet. 
Precis som under antiken ser man 
badet som en av de viktigaste socia
la träffpunkterna och funktionerna, 
och i alla städer får bassängerna och 
badhusen de centralaste . tom te rna. 
(Under kapitalismen var torget fullt 
med bilar, minns de vuxna med en 
rysning.) Att lägga en badbassäng 
u te är visserligen slöseri med energi, 
och det var rätt mycket debatt in
nan beslutet togs, men man har än
då sparat så mycket genom att av
skaffa en massa gamla onyttighe
ter. 

På eternenstorget har man spolat 
en fin isbana. Också här är det fullt 
med folk. Vid små bord runtom sit
ter folk och dricker varm punsch, 
och . från en estrad underhåller 
Lunds Kommunistiska Blåsorkester, 
de ärriga kämparna. 

Men tycker du ändå att det är 
kallt ute? Då går vi in på Kulturen, 
som nu har utvidgats med ytterliga
re några kvarter. De autentiskt upp
byggda interiörerna från flydda da
gar drar som vanligt till sej åskåda
re. I det med stor möda rekonstru
erade Kommunalrådsrummet sitter 
vid ett skrivbord den uppstoppade 
Sverker Oredsson och undertecknar 
ett rivningsbeslut. 
-Nu överdriver du allt! 
- Ja. Men bara lite. 

Sänk dagistaxorna ! 
Lunds kommun införde i fe
bruari i fjol nya dagom
sorgstaxor. Taxorna för kom
munen är i särklass höga 
och överskrider vida de för 
Kommunförbundet rekom
menderade. Socialdemokrat
erna i Kommunförbundet har 
därtill reserverat sig mot 
Kommunförbundets rekom
mendationer dels därför att 
de anser taxorna för höga 
dels därför att de anser 
att taxorna bör utformas 
med en större fast del på 
den rörliga delens bekostnad. 
(den fasta delen betalas mån
atligt oberoende av hur 
många dagar barnet vistas 
på dagis medan den rör
liga regleras efter antal be
söksdagar. 
Med anledning av de höj
da dagomsorgstf!_XOrna yrkar 
nu VPK:s fullfaktzgegrupp z 
en motion till fullmäktige 
att sociala centralnämnden 
skall få i uppdrag att ut
forma ett taxeförslag i öv
erensstämmelse med den 
socialdemokratiska reserva
tionen i kommunförbundets 
rekommendationer. 
Motionen lyder som följer: 

När de nya barnomsorgs
taxorna infördes i februari 

-7 8 räknade Lunds kommun 
med att få in 1,7 milj kr. 
Enligt beräkningar från social
förvaltningen kommer höj
ningen att innebära att kom
munen får in ca 700.000 
extra utöver de l, 7 milj kr 
som man tidigare räknade 
med. Vidare har den borg
erliga majoriteten beslutat 
om en skattesänkning på 25 
öre, vilket minskar kommun
ens intäkter med 5,4 milj 
kr. Flera borgerliga politi
ker har vidare framhållit 
Lunds goda ekonomi. 
Lunds kommun barnomsorgs
taxor är i särklass höga. 
De ligger betydligt över kom
munförbundets rekommenda
tioner. Exempelvis kan näm
nas att en tvåbarnsfamilj med 
7000 kr i månaden i Lund 
får betala ca 7 800 kr om 
året, vilket är 2000 kr mer 
än vad kommunförbundet 
rekommenderar. Taxorna 
drabbar Lunds småbarnsför
äldrar, en grupp som redan 
har sjunkande realinkomst. 

I ett samhälle som det sven
ska med mycket allvarliga 
tendenser till sned ålders
fördelning under kommande 
årtionden är detta en o
ansvarig politik. Ä ven landets 
kommunalpolitiker måste !a 

sin del av en framåtsyftande 
befolkningspolitik. Det går 
inte att bortse från att de 
ekonomiska uppoffringarna, 
som dåligt utbyggd och dyr 
barnomsorg L-mebär och som 
idag påläggs landets småbarns
föräldrar, inverkar negativt 
på nativiteten. Vår egen ko
mmun är för övrigt i detta 
fallet ett illustrativt exempel. 
VPK anser inte, att utbyg
g!laden av barnomsorgen skall 
fmansieras med höjda barn
omsorgstaxor, utan att staten 
skall ta över kostnaderna för 
barnomsorgen. Vi anser 
att taxorna bör utformas med 
en större fast del på den rör
liga delens bekostnad, samt 
att de läsre avlönade små
barnsfamilJerna speciellt bör 
gynnas beträffanoe barnom
sorgsavgifterna. På sikt vill 
VPk, att nolltaxa införs be
träffande daghem. Fri barn
omsorg är hka stor rättis
het som den fria skolan år 
idag. 
I nuläget kan vi ansluta oss 
till den socialdemokratiska 
reservationen iavseende kom
munförbundets rekommenda
tioner rörande barnomsorgs
taxa. Den ger en rimlig 
barnomsorgskostnad för små
barnsföräldrar. 

kvinn()centrum 
Nu finns det ett kvinnohus i 
Lund. Bakom detta står det 
nybildade Kvinnocentrum. 
VB-red bad dem själva skriva 
en presentation av sin verk
samhet. 
»Kvinnocentrum» bildades för 
mer än ett år sedan på initia
tiv av en grupp kvinnor inom 
Vpk. Förebilden för organi
sationen var kvinnohus som 
tagit form i USA, England 
och Danmark. Dessa hus ska 
vara öppna för alla kvinnor 
och däs ska kvinnor kunna 
syssla med olika sorters akti
viteter som hantverk, studie
cirklar, aktionsgrupper. Det 
skulle också kunna vara en 
tillflykt för kvfnnor som be
höver lämna sin vanliga var
dag ett tag. 
Under denna tid har en stor 
del av arbetet varit att leta ef
ter ett kvinnohus i Lund. 
D.etta har visat sig vara svårt, 
men nu ser det ut som vi änt
ligen ska lyckas. För tillfäl
let »boD> vi i en mycket liten 
lokal ' som vi hyr på skoma
karegatan 6. Där har vi öppet 
varje vardag kl 16-19 och lör
dag kl l 0-15. På dessa 20 kvm 
är vi .ca l O grupper, som för
söker samsas om utrymmet. 
Det innebär att vi också mås
te träffas hemma hos varand
ra. Bilmekanikergruppen hål
ler dock inte till i lokalen, u
tan brukar fixa med bilar i en. 
bilverkstad. Några av de grup-

per, som brukar samlas i loka
len är medvetandehöjnings
grupper, krisgruppen och lit
teraturgruppen . 
Vi har böJjat ge ut en tidning 
som heter Kvinnoröster. An
svariga för den är Kvinnfo 
(kvinno-informationsgrup
pen). Kvinnoröster sälj bl.a. 
på Bokcafet och Lilla Glee
rups och vi kommer troligen 
att försöka sälja den ute på 
stan. 
Fackgruppen böJjade med att 
teoretiskt lära sig fackliga frå
gor, men nu är medlemmar
na fullt engagerade i 
stödkommitten för Algots 
Nord. Dessutom har vi både 
teatergrupp och sånggrupp. 
Fler grupper är under plane
ring. 
Svårigheten med en så liten 
lokal är att det är svårt att 
träffas många samtidigt. Vi 
planerar i alla fall att ha olika 
slags möten för att träffas, 
prata och lyssna. Vem som 
helst kan komma till dessa 
möten och de kommer att an
nonseras u t. 

Ansvarig· utglvare:Uif Nvmark sättn&trl'ck VB-red pi acuprass, Lund 

PRENUMERANT! 
Du som ännu inte förnyat din 
prenumeration för 1979. Du 
besparar oss mycket arbete, 
~m du betalar dm prenumera
hon nu, utan att v1 skickar in
betalningskort. Priset är oför
ändrat 30 kr/år, 50 kr om du 
vill stödprenumerera. 
Pg 17459-9, adress VPK Lund 
Veckobladet. Glöm inte skri
va ditt eget namn och adress. 
Och att du är gammal prenu
merant. 

Centrum · stadsdelsgruppsmöte 
Mä_ 22/1 19.00, parti lokalen; 
Stbdkommitten för Algots-Nord 
stormöte to 35/ 1 19.00, Folkets' 
Hus; 
VPK/KU·LL' nds l F fotbollsträning 
lö 20/1 kl 16-18, Klostergärds
skolan; 
Bläso rkestern. Repration på Pale
stra lö 20/ 1 kl 1 0·12; 

Centrum · stadsdelsgruppsmöte 
Må 22 / 1 19.00, partilokalen 
Stödkommitten för Algots-Nord , 
stormate to 25/ 1 19.00, Folkets 
Hus 
VPK/KU-Lunds l F fotbollsträning 
lö 20/1 kl 16-18, Klostergårds· 
skolan 
Blåsorkestern . Repration på Pale· 
st ra l ö 20/ 1 kl 1 0·12 


