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Fredagen den 9 februari 

I Arbetet och Sydsvenskan i lör
dags tar Joh Blidfors (s) upp en 
intressant frågeställning med 
anledning av den besvärliga vin
tern. Blidfors frågar kommun
styrelsens ordförande Sverker 
Oredsson i ett öppet brev varför 
han inte spontant framträder 
och förklarar politikernas in 
ställning istället för att krypa 
bakom ryggen på tjänstemännen. 
Sverker Oredsson svar är ganska 
märkligt, enligt honom genom
lever lundaborna vintern med 
glatt humör. Han citerar också 
ett kåseri i Veckobladet nr 2, 
vilket skulle präglas av gott 
humör. 

Vi har väldigt svårt att hålla hu
möret . uppe i snömodden på 
oplogade cykelvägar och trotto
arer, på gångstigar · som är block
erade av enorma snöberg. 
Vi betvivlar inte att energiska in

satser har gjorts pga den värsta 
snövinter i människominne.Men 
när det gäller snöröjning så är 
det som det mesta att det speg
lar det samhälle vi lever i. Så
lunda har inga insatser sparats 
för att hålla de stora infarter
na och vägarna fria från snö. Så 
fort det har kommit lite snö har 

· man varit ute och plogat och sal
tat tidigt på morgonen. När detta 
skrives ligger dessa vägar snus
torra, fria från snö, (vintern är 
ju inte slut så när detta läses är 
kanske läget förändrat). Var har 
då all denna snö tagit vägen, i den 
mån den inte forslats bort? Jo, 
den ligger på trottoarer och cykel
vägar. I den mån snövallar fort
farande ligger kvar på gatorna och 
förminskar bredden håller man nu 
på och schaktar upp dessa på 
trottoarerna. 

Det är nu fjorton dagar sedan 
det sista rejäla snöfallet (VB
kommentaren är skriven onsdag 
7/2, sättaren anm.) föll över 
Lund. Medan man håller på och 
skrapar rent smågatorna från all 
snö ligger fortfarande stora delar 
av trottoarer och cykelvägar 
obrukbara vilket tvingar dessa tra
fikantgrupper att antingen ta sig 
fram på gatorna eller inte ge sig 
ut alls. 
Snöröjning speglar bilsamhället. 

Krav: 
,Jo b ben kvar vid N ordarmatur 
Med anledning av beslutet att 
lägga ner Norarmatur i Lund 
har VPK Lunds styrelse gjort 
nedanstående uttalande. 

I måndags kom beskedet 
från Saab-Scania att Nord
armatur i Lund successivt 
ska utvecklas. Kapitalet tar 
alltså ingen hänsyn till dc an
ställdas krav. Beslutet tas ock
så på egendomliga ekono
miska grunder. Lundaenheten 
är Nordarmatu-.:div.i.sionens , 
mest effektiva.Under de nio 
första månaderna 1978 redo
visade Nordarmatur i Lund 
ett överskott på 4,3 milj 
kronor alltmedan hela divi
sionen hade ett totalt under
skott på 20 milj kronor under 
samma tid. Då belägges ändå 
fabriken i Lund med en extra 
administrativ kostnad. Led
ningen ekar på · ett stort 

bortfall från främst skogs
industrin och varvsindustrin 
vad be :träffar beställningar. 
Ändå har man i Lund för när
varande full sysselsättning 
och stor orderingång. 

140 arbetare och tjänstemän 
kommer troligen att ställas 
arbetslösa och kastas ut i den 
ovisshet det innebäF att mista 
själva grundvalen för sin 
sociala existens, att tvingas 
lämna sin hembygd där man 
trivs, där man har sina vänner 
och där man rotat sig. Detta 
sker trots MBL, som utmåla
des som den största reformen 
under 1900-talet efter röst
rättsreformen. Trots ökad in
formations och förhandlings
skyldighet, en fråga som an
går oss alla. Därför är det van
vettigt att ett litet få tal kapi
talägare enväldig ska sitta och 
bestämma i en så viktig fråga. 

Kommunens möjligheter att 
påverka Nordarmatur är be
gränsade av lagstiftningen. 
Dock bör kommunstyrelsens 
arbetsutskott utnyttja de på
tryckningsmöjligheter som 
faktiskt finns och i praktisk 
handling visa att man ställer 
sig bakom de vid Nordarma
tur anställdas krav på ett bi
behållande av produktionen i 
Lund. 

V i avvisar de krav som nu på 
nytt ställs att arbetskraften 
ska vara fritt rörlig. Jobben 
måste skapas och bibehållas 
där människor finns och bor. 
Människan är inte ett kolli, 
som man kan kasta hit och 
dit alltefter kapitalägarnas 
strukturrationella önskemål. 
Jobben vid Nordarmatur 
måste r:äddas! ! ! 

SNöSVÄNG! 

Vid byalagsmötet på Kloster
gården den 5/2 beslutades det 
att upprätta en arbetsgrupp 
för snöröjning vid övergångs
ställen och busshållplatserna 
vid Klostergården. 
Beslutet kom som en följd av 
att klostergårdsborna upple
ver Lunds kommuns snösväng 
som bristfällig. 
Arbetsgruppen ska ingripa när 
läget blir katastrofalt. Kon
takta Tommy Persson tel 
13 36 28, om du vill hjälpa 
till. 

Veckobladets tecknare, L-G 
Mann, ställer ut grafik och 
målningar på galleri Loftet 
vid Lilla Torg i Malmö t.o.m. 
18/2. Galleriet är öppet var:je 
dag. 



a mal i a 
1978 går mot sitt slut. Jag står 
högst uppe på St Haus Back_ar. 
Kisande med ögonen vrider Jag 
huvudet runt runt. Vita korn 
virvlar förbi. Bakom dom en vit 
mur. Blåsten svider i ögonen. Det 
enda jag kan urskilja är back
krönet jag måste följa för att 
komma hem. 

Så kommer nyår. Det är bara a~ t 
gå i bivack. Helgens drycker ?hr 
sherry och torrmjölk. LokalradJon 
rapporterar om insnöade hus och 
rader av fastkörda bilar på vägar
na. Räddningsaktionen går med 
snigelfart. I elfte timmen sätter 
man in militära bandvagnar och 
läget lättar något. 

1979 faller det vita flimret till 
marken och jag söker mig åter 
upp på St Hans backar. Nu _ur
skiljer jag plötsligt alla. rikt
märken. Närmast den ·graa · tre
våningsbetongen, söderöver ky~k
spirorna och det höga klumpiga 
centralblocket. Långt borta mot 
kusten Kockumskranen och 
längre norrut Barsebäcks kärn
kraftverk. 

Jag ger mig iväg till stan. Nedan
för kullarna går ett stråk med 
bilar i fyra filer. Människorna fOr
flyttar sig ofta med hjälp av så
dana plåtlådor. Men nu ter de sig 
som självständiga vidunder som 
morrar fram på rad med stela 
svagt lysande ögon. Jag går över 
gångbron. På andra sidan motor
vägen fler vägar, fler bilar. Som 
kör och som står stillar. 

Så ser jag plötsligt att det finns 
människor som är ute också. Ba
kom en meter hög snövall står 
dom. Gummor med krumma 
ryggar, skolbarn och några möd
rar med barnvagn. Väntande. 
Så kommer bussen. En gumma 
snubblar i snön innan hon kom
mer upp i bussen. Barn och 
barnvagnar lyfts på mödosamt. 
sträckta armar över snövallen 
och uppfOr de höga trappstegen 
till bussen. Nere i stan möter 
man samma syn överallt. Mellan 
husen breda stråk med osande 
bilar. Tätt tryckta intill husen 
går eller pulsar människorna på 
trånga remsor av gatstena , s.k. 
trottoarer. Ofta ligger snön i 
drivor på trottoarerna. Vägarna 
är röjda och snön från vägarna 
bildar högar som spärrar vägen 
för gående. Bestämmer bilarna 
över människorna eller männis
korna över bilarna? 

I en snödriva hittar jag en 
sönderriven kungörelse. »Snö
röjningen måste av ekonomiska 
skäl upphöra så snart de. störst~ 
bilvägarna är framkomliga. V1 
kan inte uppbringa pengar för 
att tillfredställa sekundärgrup
pernas behov. Barn, .gamla och 
kvinnor bör därför i görligaste 
mån stanna hemma till den 12 
mars då våren beräknas ankom
ma enligt meterologiskaexpertis 
från USA.» Lunds . . . resten 
av underskriften är borta. 

Snö tänker jag. Snö vet ändå 
alla vad det är. Barn och poli
tiker och svenska soldater. Men 
bara snöflingorna förökar sig. 
Och det blåser upp till kuling. 
Så står myndigheterna där val
hänta och ingen tar ansvar i 
böljan. När man sedan får läget 
under kontro ii diskrimineras stora 
folkgrupper. 
Om nu Barsebäck springer läck ... 

Kommunalt mygel 
VPK publicerar hiir Rolf 
Nilssons (VPK) inläg5 i kom
munfullmäktige med an/ed
räng affären Ake Hans. 

Lunds kornmun börjar att 
via fastighetskontoret över
lägga med pensionärs- och 
handikapporganisationerna 
om Industri- och Hantverks
föreningens lokaler. Detta 
den 25/10 -78. Jag undrar 
här hur det kommer sig 
att fastighetskontoret börjar 
att förhandla för en privat 

; fastighetsägare? 

Under en följd av år har 
pensionärs- och handikapp
organisationerna krävt lokaler 
av kommunen. Kravet har 
behandlats nonchalant. Bl.a 
föreslog borgarna, genom fas
tighetsnämndens ordf 
Ryde att Kjederqvistska gård
en . skulle bli föreningslok al. · 
D.etta trots att man visste 
att kraven var starka för att 
byggnadsminneförklara Kjed
erqvistska gården. Kommun
styrelsen beslöt med borger
lig majoritet att hänvisa or
gani.Sationerna till Kjeder
qvistska gården. På nästa 
möte med Kommunstyrelsen 
beslöt man att byggnads
minnesförklara : och därmed 
gjorde man det omöjligt att 

. verkställa det förra btfslutet. 
Avsikten var uppenbart att 
få tyst på pensionärer och 
handikappade, inte att lösa 
deras lokalproblem. 
Idag är avsikten inte i för
sta hand att hjälpa orga
nisationerna. Avsikten är i 
första hand att hjälpa In
dustri- och Hantverksfören
ingen. 
Borgare och socialdemokrater 
är beredda att satsa l ,5 milj 
får att få hyra lokalerna. 
Hyran är 205.000 kr 1979. 

Vi har här ett exempel på 
borgamas ohämmade fräck
het och på sossarnas exempel
lösa flathet. När jag frågade 
i KS hur ärendet initierats 
fick jag till svar att kontakt
vägarna var korta och goda. 
Jag tror att svaret var sant 

och uppriktigt. I Lund är 
kontakterna mellan de borg
erliga politikernaoch kapitalet 
goda. Lennart Ryde är mode
rat politiker. Ordförande i 
Industri- och Hantverksfören
ingen har varit Jack Berg
gren (m) och Hans Eich
muller (m), båda kommunal
politiker. En ganska hög 
tjänsteman pä stadskansliet 
är sekreterare i föreningen. 
Fastighetschefens roll är för 
mig oklar men ingen skall 
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få mig · att tro att det är en 
slump att det är ett proto
koll från pensionärs- och 
handikapp org som inleder 
ärendet i fullmäktigetrycket 
och att man inte nämner ett 
ord om påstötningar från 
Industri- och Hantverksför
eningen. 
Tidigare har tjänstemän och 
politiker varit mycket noga 
med att inte bryta den 
kommunala likställighetens 
principer. Men då har det 
gällt stöd till boende i fler
familjshus. Nu gäller det 
fastighetsägare och då kom
mer saken i ett helt annat 
läge. Det blir vanlig borgerlig 
klasspolitik. Socialdemokrat
erna har varit ynkliga i det 
här ärendet. I fastighetsnämn
den reserverade man sig mot 
borgarnas fräcka beslut. Men 
i KS, där de tunga sossarna 
sitter, de som av vissa be
traktas som fram tidens män 
inom Lunds 
- där vågar man inte följa upp 
sina kamraters reservati()ll: 
Man är livrädd för att i den 
borgerliga pressen och pro
pagandan framstå som pen
sionärs- och handikappfient
liga. Man är så rädd att man 
går med på att skärika l ,5 
milj till fastighetsägaren. 

Ansv utg Ulf Nymark. Satt och t'yckt pi Acuprna l Lund all VB·red 

Vietnam 
Igår kväll hölls ett möte med 
Tran Xuan An från Viel:r.ams 
am basad . Arrangörer var Scli-
dantet med Vietnam, Lunds 
Vietnamgrupp, Fredskornmit ten 
och Svensk-kubanska Föreningen. 
Mötet samlade 110 personer. 
Xuan An tog i talet upp bl.a. 
förhållandet Vietnam Kampu
chea. Den tidigare Pol Pot-regi
men startade redan 197 5 gräns
strider med Vietnam. Man av
visade också Vietnams många 
förslag om förhandlingar. Pol 
Pot-regimen förtryckte också 
sina egna medborgare, städerna 
utrymdes med våld , fa:niljer 
splittrades, buddismen förbjöd s, 
tvångsäktenskap förekom. Det 
starka motståndet ledde till natio
nella frontens seger i januari 
1979. Vietnam har stött den 
nationella fronten på alla sätt . 
Men hela tiden på det kampue
chanska folkets villkor. 

Xuan An tog också upp den 
kinesiska fientligheten mot Viet
nam. Kina försöker på olika sätt 
för~vaga Vietnam för att kunna 
stärka sina positioner och sam
arbeta med USA. 
Han fördömde starkt den ki

nesiska politiken. 
Xuan An vädjade också om 

fortsatt stöd till Vietnam som 
är svårt häljat av 30 års krig. 
Mötet antog två resolutioner. 

En där man manade till stöd för 
det fredliga uppbyggandet i Viet
nam och Kampuchea och för
dömde Kinas hot mot Vietnam. 
l den andra krävdes att USA 
betalar ut det krigsskadestånd 
man tidigare lovat. 
Mötet var ett levande bevis på 

att Vietnamsolidariteten fortfar
ande lever i Lund. 

VPK/KU LUNDS IF' fotbolls
träning lörd den 10/2 kl 16-18, 
Klostergllrdsskolan. 
KVINNORÖRELSEN VAR 
STAR DEN IDAG? bokesfet 
mlnd 'dan 12/2' 1<119\' ~' 
STADSDELSGRUPP CENTRUM 
möte, lokalen , onsd den 14/2 
kl 19.30. 
SEGERI möte .den 13/2 pil 
stadsbibliotekets studiecirkelrum 
ki19. 
MARXIMI Korpamoen, Kastanje
gatan 7, fred den 9/2 '21-02 
Frln kl 22 spelar Kabareor
kestern. 


