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Den gubben gick inte! 
Det har nu gått cirka 20 må
nader sen Lunds kommunfull
mäktige med stor majoritet 
(oppositionen bestod av VPK, 
en ensam moderat samt av fy 
ra socialdemokrater som av
stod från att rösta) beslöt att 
anta den nya stadsplanen för 
kvarteret Färgaren och därmed 
även bygga det s.k. EPAs/Tem
pos p-hus. Detta trots att drygt 
14 000 lundabor skrivit på 
protestlistor. Men inget p-hus 
har byggts. Vad har då hänt? 
Ja, ett hus, ett prima bostads
hus från 1950-talet, har rivits. 
Annars syns det inget särskilt 
i det berörda kvarteret. 

Överklagande , 
Detta betyder dock inte att l 
är emellertid inte klart att sät- i 
ta grävskopan i jorden. Full
mäktiges beslut överklagades 
först till länsstyrelsen, som 
dock underkände protesterna. 
Man gick då vidare till högsta 
instans, dvs regeringen. 

Nu hör det till saken att 
fortfarande gäller de gamla 
märkliga reglerna som säger 
att de 14 000 lundaborna in
te har rätt att klaga. Det har 
bara »berörda fastighetsägare» 
dvs de som äger hus eller 
tomt i anslutning till det ny
planerade området. 

Märkligt kontrakt 
Emellertid överklagades be
slutet av en sådan »sakägare», 
Thure Larsson. Han äger en 
möbelaffär i hörnet av Drot
tensgatan, vilken måste bred
das för att kraftiga bilström
men ska kunna ta sej fram till 
p-huset. Thure Larsson ville 
ogärna flytta och ogillade 
dessutom att man förstörde 
Lunds gamla miljö. 

Men för de gamla student
fifflarna i den högsta kom
munledningen , Oredsson och 
Ryde, var detta inget varak
tigt hinder. Med skattebeta
larnas pengar ordnade de tvärs 
över gatan ett nytt hus åt 
Thure Larsson på så fördelak
tiga villkor att han helt enkelt 
in te kunde säga nej. Ett vill
kor för uppgörelsen var dock 
att överklagandet drogs tillba
ka! 

Detta var ett i sanning märk
ligt villkor, för Larsson hade 
inte bara åberopat eget intres
se utan även allmänna miljö
skäl, och de kvarstod ju obe
roende av hans privata om
ständigheter. VPK var ensam
ma opponenter när kontrak
tet klubbades i fullmäktige, 
men socialdemokraterna fann 
uppenbarligen affären något 
pinsam. På fråga vid SAP/ 
VPK-debatten i december sa 
nämligen Birger Rehn, att 
Thure Larsson ju inte behöv
de följa kontraktet!! 

Annat överklagande 
Larsson drog dock tillbaka sin 
överklagan i ärendet, som nu 
låg och köade hos planverket , 
dit det remitterats från bo
stadsdepartementet. 

Vad många dock inte note
rat var att det även förelåg ett 
annat överklagande från en 
sakägare. Detta hade enligt 
poststämpeln nått regeringen 
en dag för sent, och hade där
för lagts åt sidan. Efter initia
tiv från departementet fann 
dock postmyndigheterna i 
Stockholm, att de onödigtvis 
hade fördröjt utbärningen , 
och att överklagandet därför 
fick anses vara inkommet i 
tid . 

de projektet har aldrig gett 
slaget förlorat. De har insett 
att händelseutvecklingen 
snabbt arbetar mot p-huset 

"""-- och andra projekt för ökad 
~ biltrafik . 

--....:._ P-husets tillskyndare har 
dock uppenbarligen inte lä rt 
något av den senaste tidens 
debatt. Jo, kanske insåg de 
ändå att de var ute i elfte tim
men. Kontraktet med Thure 
Larsson hade ju ändå något 
desperat över sej . 

Men den gubben gick inte! 

VPK: Ni får 
oss! 

VB har med anledning av den se
naste händelsutvecklingen kring 
p-huset bett VPKs fullmäktigele
damot Thomas Schlyter om en 

-=-- ---J kommentar. 
Så ligger det alltså till. Rege- - Det är inte bara miljölarmen 

ringen ska besluta om ären- som blivit fler sen beslutet togs. 
det. Det ligger fortfarande Allt fler har också insett det som 
h l d o VPK talade om för två år sen, 

os p anverket som un er va- nämligen att p-huset skulle bli en 
ren kommer att yttra sig - sällsynt dålig ekonomisk affär. 
det lär in te ske i brådrasket, Fördröjningen har inte precis 
för bl a antikvariska myndig- gjort det billigare att bygga, det 
heter måste ha sitt ord med. dyra kontraktet med Thure Lars-
Kanske mognar fallet för be- son har kommit till , och färska 
slut under sommaren - dvs siffror från bl a Malmö visar att 
under valkampanjens slutske- p-husen får usel beläggning om 
d 1 man sätter avgifterna så högt att 

e. subventioner inte ska bli nödvän

Misslyckat fiffel 
Oredssons & C o fiffel har allt
så misslyckats den här gång
en. Bostadsdepartementets 
aktiva ingripande kan kanske 
tolkas som att man inte ville 
låta sej luras på ett så billigt 
sätt av några lokalpolitiker. 

Huvudskälet är dock väl att 
departementet ser det som 
principiellt viktigt att ärendet 
avgörs på högsta nivå. Lund 
är ju in te den enda staden där 
den expanderande biltrafiken 
utgör ett hot mot både män
niskornas hälsa och stadsbil
den. Särskilt efter de senaste 
giftlarmen vore det intressant 
med· ett prejudicerande u t
slag. 

De som inget lärt 
Ak tiansgruppen mot EP As p
hus och andra som bekämpa-

diga Dvs det får bli kommunala 
subventioner i alla fall. 

Men hälsoriskerna är naturligt
vis det allvarligaste ändå. I Stock
holm talar samtliga partiers leda
möter i hälsovårdsnämnden om 
att drastiskt skära ner biltrafiken. 
I Lund vill borgare och socialde
mokrater fortfarande öka den. 

Borgarna har ju sina kapitalisti
ska intressen att bevaka, fast även 
bland dem borde det motstånd 
som vi vet finns mot p-huset växa. 
Hos socialdemokraterna var ju bl 
a deras stadsdelsgrupp i centrum 
mot p-huset. Nu glunkas det om 
att även socialdemokrater i myc
ket ledande ställning börjar anty
da att det nog inte blirnagot byg
ge. Hoppas att den realismen brer 
ut sej i partiet. 

I vilket fall kommer vi i VPK att 
med nöje pressa både borgare och 
socialdemokrater på frågan om 
EPA/Tempos p-hus i valrörelsen. 
Ni ska få höra av oss! 



\- ~~~".-··· ·· Barn eller bilar? 
centrum, att den service, som dc l /J i För att belysa VPKs inställnin~ i boende behöver?_ skaj l finnas där 

UV, en aktuell och brännande [raga dc bor. Detta ar vagen till mi-
-·----- återger vi följande h rev. sk ad biltrafik och då _får vi mindre 

avgaser u t 1 luften. For att ytterh
gare minska blyutsläppen krävde 
vi i december 77 att man skulle 
införa ett förbu d i Lunds kom
mun att försälja bensin med en 
blyhalt av mer än 0 ,15 gr/l och att 
kommunens egna fordon endast 
skulle använda lågblybensin. Vi 
krävde också mätning av blyhal
ten i luften och att de större par
keringsplatserna i innerstan skulle 
stängas. Detta ledde till att bly
mätning utfördes under septem
ber och oktober vid Domus och 
på Ö Vallgatan. Våra andra förslag 
ville de övriga politikerna inte gå 
med på. 

Spårsnö 

Minns ni snön som föll i fjor? Klart 
ni gör, den - dvs snön som föll så 
vackert på nyårsafton ligger ju kvar 
ännu, ~u veckor senare på Lunds 
gator och torg. Nu har det snöa! 
ytterligare. Att de m te ens kan f a 
bort snön från själva stortorget! 
Åter ligger det täckt av en orörd 
snömatta. 

Fast det är kanske dum t att klaga 
Det är faktiskt vackert, lite vild
marksstämning rentav. Och aldrig 
har jag sett snön skimra så fint! Det 
måste bero på allt blystoftet som 
lägger sig ovanpå. 

Alldeles orörd är ju snön in te för
stås. Här har det gått någon. Måste 
har varit en gammal människa, 
stegen ser stappliga ut och det är 
märken efter en käpp. Men käppen 
hjälpte visst inte för här har han 
eller hon fallit omkull. Och brutit 
lårbenet eller något sådant, för det 
måste ha varit en ambulans som 
backat upp. Ja, här har de ställt ner 
båren. 

Ruskigt att gå u t, inte undra på att 
det är alldeles folktom i natt . Rug
gigt är det förstås också, vinden 
kommer ljutande nereifrån Mårten
tundran och bygger upp en liten 
driva bakom skulpturen. Titta här 
förres ten, här har vi vargspår ! Och 
massor av vargspillning ! Fast 
egentligen är det nog hundar. I 
Lund är det en medborgerlig rättig
het att lå ta hunden skita på offent-
lig plats. . . 

Här framme ser v1 mera hundspill
ning nerborrad i snön. Vänta, det. 
är något som inte stämmer. Hun
dar sk iter väl inte i sned ställ
ning? Få se nu , spår av damstöv
lar här och av lite större skor där
borta. Jaha, nån har bombaderat 
flickan med hundskit. Visst ja, det 
var ju full mäktigemöte här i stads
hallen intill igår kväll. Då måste 
det ha varit Bengt-Åke Rydoff som 
fö rsökt träffa Gertrud Anljung. Det 
fmns då verkligen aggressioner i 
folkpartiet. 

Hoppas han träffade henne för
stås. Gertrud är en rätt läbbig kom
munistätare. 

Här framme är det massor av fot
~-pår. Kors och tvärs. Har det varit 
pjäxdans månne? Nej, vad i all sin 
dar, är det inte blodspår !. Ja mm
sann, vad ligger här ochglänser om 
in te en framtand! Socialdemokra
tiska fullmäktigegruppen har tyd
ligen börjat med eftermöten. Och 
här ser man hur den förlorande 
fraktionen i galopp räddat sig in 
på storkällaren. .. 

Livet är hårt i vildmarken. Ata 
eller ätas. Apropå mat. Jag und
rar om Hamburgerstället är öppet 
ännu. 

Grr 

~~~.Kö\&. 
~ .. ~Dl-~ 
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StödkommitMn för Algots Nord 
h ar möt" p å Folkets hus (ABF) 
torsdagen den 22/2 kl. 19.00. 

Blåsorkestern har repetition p å 
Palestra lärd den 24/2 kl. 1 0 .00. 
Arsm öte p å samma pl ats och 
d ag k 1. 19.00. Knytkalas. 

Vi är en grupp blivande barnskö
tare som är elever vid Komvux, 
Polhemsskolan i Lund. 

Med anledning av artikeln i t id
ningen Arbetet den 23/ l -79 vill 
vi stä lla några frågor angående hal
ten av bly i bensin. Vi undrar vad 
som man kan göra för att skydda 
barnen mot blyet? l artikeln fram
kom att blyet gav upphov till 
nervskador, efterblivenhet, tal
rubbningar och minskad inlär
ningsförmåga. 

l. Har något gjorts åt dessa all
varliga problem? 

2. Går bilismen före barnen? 
3. Är biltrafiken verkligen nöd-

vändig i innerstan? o 

4. Vilket är lättast att flytta fran 
innerstan, barnen eller bilarna? 

5. Eller har vi bara att ställa våra 
barn i kö till Radium hemmet? 

Hoppas på svar snarast möjligt. 
Med vänliga hälsningar 
4 blivande barnskötare 

Tack för brevet! 
Mätningar och undersökningar 

har visat att speciellt barn kan 
uppvisa nervskador av blyutsläpp i 
luften. Men det är inte bara blyet 
från bensinen , som skadar barnen , 
u ta n det finns andra gifter från av
gaserna, som är skadliga. Bilarna 
orsakar ju också många andra ska
dor. 

VPK vill att biltrafiken skall 
minskas. Vi arbetar för att arbets
platser och bostäder skallligga nä
ra varandra, att kollektivtrafiken 
förbättras, att trafikalstrande akti
viteter inte förläggs till tätorternas 

Naturligtvis skall inte bilismen 
gå före barnen, men de som styr 1 
Lund tycks inte vara av samma 
uppfattning, annars skulle de gå 
med på våra krav! Den mesta bil: 
trafiken är onödig i innerstan. VI 
arbetar för en så~ bilfri innerstad 
som möjligt. Vi vill stänga av en 
del gator, endast tillåta behörig 
trafik att komma fram och stänga 
större par)ceringsplatser. Stoppa 
EPA s p-husl 

Fick vi bestämma skulle bilarna 
flytta från stan och in te barnen. 
Nu bestämmer kapitalet. 

Kräv barnens och allas rätt till 
en bra luft! Ställ krav p å politi
kerna i hälsovårdsnämnden och i 
fu llmäktige att de skall fatta vad 
barnens fram tid betyder för oss 
alla. Demonstrera och skrik högt. 
S täll bara in te barnen i kö till 
Radiumhemmet. Rösta på VPK 
till hösten! 

Med vänlig hälsning 
Ulla Henriksson 
ledamot i hälsovård snämnden 

KU~Lunds årsmöte 
Förra lördagen höll KU-Lund 
sitt årsmöte. 
Under punkten verksamhets
berättelsen, disk u te ra des hu
vudsakligen den organisat ori
ska indelning i stadsdels
grupper som KU provat under 
det gågna året. Indelningen 
har inte främjat aktiviteten 
i klubben utan snarare för
svårat arbetet för de redan 
aktiva varför mötet beslut
ade a'tt gå tillbaka till den 
tidigare organisationen. 
Verksamhetsplanen innehålle r 
en satsning på bostadsområd
et Nöbbelov och här kan 
klubben förhoppningsvis få 
till s tånd ett samarbete med 
VPK-Nöbbelöv. 

Studiemässigt skall klubben 
satsa p å temakvällar. 
Klubben har en god ekonomi. 
En hel del pengar, utöver 
den ungkommunistiska kraft
en i sig, kommer att gå åt 
under valrörelsen. KU-Lund 
skall troligen också , tillsam
mans med andra KU och 
VPK organisationer, satsa 
pengar i en kursgård. 

På mötet togs vidare ett 
uttalande för Algots-Nord 
och klubben skänkte 500 kr 
till stödfonden. 
J a, sen var det fest på kväll
en. Höjdpunkten p å program
met var ett uppträdande av 
den alltmer proffsiga duon 
»Olof och Mari>>. De sjöng 
diverse visor av mer eller 
mindre politisk karaktär. 
Mest mer. 
Nya styrelsen bes tår av: 
Marie Köhler (ordf) , Daniel 
Huledal, David Kallos, Hasse 
Persson och Åke Arvidsson. 

PRENUMERANT! 
Till dig som ännu inte betalt 
prenumerationsavgiften för 19 79. 
V i gjorde ett utsk ick i V B nr 4, 
d ä r vi skickade m ed ett inbetal 
ningsk ort till alla som in te betalt 
prenumerationen för 1979, or:;' 
ett par nummer ti ll gör v i en pa
minnelse .Att göra dylika utskick 
kräver ganska mycket jobb och 
ökar i fö rhå llande om m ånga pre
numerat ioner är obetalda.AII tså, 
om du ändå tänkt f örnya din pre
numeration så ber vi dig betala 
innan påminnelse n kommer. 
Tack . 
Redaktionen 

Ansv utg Ulf Nymark. Satt och tryckt ~CJA Acupreu i Lund av VB-red 

Insändare.::__ ~ 
Med denna insändare från Seger
aktivisten Henry Malmborg av
slutar vi debatten om ko!1SU
mentkooperationen för denna 
gång. Red. .. 
Vi i Seger är glada for den ar
tikel som fanns i Veckobladet 
42/78 och även för den debatt 
som följde i nr l/79. Vad vi är 
mindre glada över är att den 
debatten förde: på en så låg 
nivå och dess u tom innehöll flera 
sakfel. 

Ti ll signaturen VPK :are och 
Konsummed lem. Det är riktigt 
att den privata handeln har 
tvingats att följa efter Konsums 
priser, men signaturen staller 
detta i motsats till konsum
direktörernas löner.Vi anser att 
prisnivån på livsmedel är allt
för hög idag oavsett detta beror 
på profitintresse inom den pr!
vata handeln eller av ett da
ligt skött Konsum! 

Idag kan vi se hur Konsum 
följer efter den privata han
deln, genom att apa efter s~or
marknader som Wessels var forst 
med, eller apa efter förmåns
erbjudanden, eller kontokort 
och slopa kontantbetalningen som 
var en av Konsums grundtankar. 
För att nästan helt utplåna 
ski llnaden till den privata handeln 
slopar man till sist återbäring_en. 
Konsum har inte lägre pnser 
u t an S ta ten s Pris- och Kartell
nämnd (SPK) har i en under
sökning konstaterat att prisskill
naden ligger inom febnargma
lens ram!! 

Då frågar vi oss vem kommer 
i fråmtiden att bli medlem i 
Konsum? Där man får betala 
100 kronor i medlemsavgift och 
varken får lägre priser eller åter
bäring på sina inköp. 

Nej vår åtgärd att bilda en ny 
konsumentkooperation är ett för
sök att rädda de ursprungliga 
idealen. För att understryka detta 
tog vi namnet Seger vilket var en 
av de första konsumentkoopera
tionema i Malmö 1906. S~nare 
uppgick Seger i Solidar. .'. 

Vårt initiativ är alltså · m te 
i första hand riktad mot Konsum 
utan mot de höga matpriserru~ , 
den privata handeln och hälso
kostbranschen. Våra åsikter fick 
vi inget gehör för inom Solidar, vi 
kompletterar vårt arbete med se
ger. Vi är övertygade om att detta 
ligger i tiden. 

Sedan till den utmärkta bilden 
som signaturen helt missförstått. 
Vi upplever bilden så att folk får 
allt svårare att hålla Konsum på 
fötter , men ser ju tydligt hu ~ folk 
knäar och dukar under sa att 
oändlighetstecknet tippar över 
ända. Alltså inte så illasinnat som 
signaturen skrev att vi välter Kon
sum över ända. 

VPK Lunds årsmöte i januari 
1978 antog ett uttalande att 
stödj a min verksamhet (dvs arbeta 
med en ny konsumentkoopera
tion) och att arbeta inom Solidar. 
Tyvärr hade styrelsen för VPK 
Lund glömt uttalandet när den 
svarade på signaturens fråga. 

Vi anser det fe laktigt att 
idag arbeta antingen inom Kon
sum eller Seger, det riktiga 
måste vara både och. 

Henry Malmborg 


