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Fredagen den 9 mars 

VPK:s valombudsman tillsatt 

Veckobladet är inne på sin 
årgång. Den som har läst VB ge
nom åren har inte kunnat undgå 
att lägga märke till den utveckling 
som har skett , både innehälls
mässigt och lay out-mässigt. ~ 
har blivit ett reellt alternativ 
till den borgerliga pressens lun
dasidor och läsekretsen sträcker 
sig långt utanför de egna leden. 

I lördags anordnade VPK 
Lund tidningens första konferens. 
Konferensen står som ett kon
kret bevis för den nya styrelsens 
ambition att ta en mer aktiv del 
i tidningen. Man menade att den 
relativt sett stora frihet som re
daktionen haft i förhällande till 
VPK/KU Lunds styrelser skall 
bestå. Som en markering av detta 
rekommenderades att huvudets 
»organ för VPK och KU i Lund» 
skall bytas ut mot »utgivet av ... » 
VB-kommentaren, som du läser 
just nu, har sedan den tillkom i 
första hand varit redaktionens 
ledare och kommer också att så 
förbli, men under namnet »VB 
kommenteraD>. I de fall VPK:s 
eller KU :s styrelse skriver leda
ren kommer detta att annonseras 
under rubriken VPK/KU Lund 
anser. 

På konferensen diskuterades 
också tidningens framtid och 
tänkta utveckling. Om valut
gången i september blir den vi 
tänkt, finns planer på att an
ställa en person i redaktionen. 
På så sätt skulle vi få möjlighe
ter till bättre bredd på repor
tagen och eventuellt skulle tid
ningen kunna komma ut i form 
av två A 4-sidor. Vårt stora mäl 
är 2000 prenumeranter. Det skul
le innebära presstöd och vi skul
le få helt andra ekonomiska 
förutsättningar för att utveckla 
tidningen tekniskt, att investera 
i nya tryckresurser o.s.v. Då är 
det dags för en tidning i tabloid
format. Tanken på en kom
munistisk femdagarstidning i 
Lund har bötjat gry ... 

Redaktionen ser som sin främ
sta uppgift att producera en tid
ning som innehåller i första hand · 
kommunala nyheter, parlamenta
risk såväl som icke parlamenta
risk politik och att förmedla 
VPK/KU:s alternativ. Vi vill ha en 
levande tidning med en öppen 
debatt som kan stimulera läsar
nas egna tankegångar. Hur skall 
vi kunna göra tidningen bättre 
och hur skall vi kunna öka pre
numerationssiffran? 

I dagarna har VPK Lund an
ställt en ombudsman för tiden 
fram till valet. Stig Nilsson , me
talla;betare på Verro AB (tidigare 
Asbrink-Eiker) och VPK-represen
tant i kommunfullmäktige, är den 
svm ska hålla ordning på parti
lokalen och Lunds VPK:are fram 
till valet. 

I samband med anställningen 
har VB ställt några frågor till 
Stig Nilsson. 

Det finn s ju en uppenbar risk att 
anställa politiker svm ombuds
män. Man kan ju bara se på 
maktkoncentrationen och om· 
budsmannaväldet på sina håll 
inom svcialdemokratin. Hur ser 
du på det problemet? 
Uppgiften för en förtroendeman 
eller ombudsman måste vara att 
fullgöra de olika saker skilda in
stanser i en organisation ålägger 
honom eller henne. Man kan 
sägas vara »springgrabb» för med
lemmarna och inte en som ut
nyttjar sin position för att till
skansa sig makt. Ombudet ska i 
möjligaste mån avlasta överbe
lastade partiarbetare. Att ombu
det genom sitt läge eventuellt 
kan skaffa sig vidare utblick och 
bättre insikter får inte användas 
i privat politiskt syfte utan mås
te komma hela organisationen till 
godo. För övrigt är VPK:arna i 

Lund ett vaket och medvetet 
släkte, som inte tillåter något 
som helst »välde». Demokratin 
är VPK:s särmärke. 

Vad ska du syssla med som val
ombudsman? 
Jag kommer att ställas till val
kommittens förfogande enligt 
beslut och det innebär att ar
betsuppgifterna kommer att cen
treras kring valarbeteL 
Du sitter alltså med i VPK Lunds 
valkommittl!. Hur kommer ni att 
lägga upp prbetet? Blir det några 
nya grepp? 
Givetvis kommer vi att använda 
oss av historiens lärdomar, d.v.s. 
vi kommer att utnyttja de erfa
renheter, som gett VPK Lund 
så stora framgångar under 70-
talet. Entusiasmen är stor hos 
VPK Lunds medlemmar och akti
va sympatisörer. Det visar det 
väldiga ideella arbete man läg
ger ner för sin organisation. 
Arbetsglädje och skapande fanta si 
är realiteter i vår partiorganisa
tion. Detta finns det många på
tagliga bevis för . För ett arbe
tarparti, som tar klar ställning 
i klasskampen och som tillhanda
håller instrumenten för arbetar
klassens befrielse från utsugning 
och förnedring faller det sig na
turligt att nya ideer och grepp 
ständigt dyker upp och prövas. 
Och naturligtvis kommer vi att 
förnya oss nu i .den valrörelse 
som ska leda till att VPK äterigen 
kommer att utöka sin represen
tation i kommunfullmäktige. 

Hyresgästföreningens årsmöte 
Den 18 mars är det dags för Lunda
avdelningen av Hyresgäste/öre
ningen att ha sitt årsmöte. VB har 
fått ta del av motioner och verk
samhetsberättelse samt ställa lite 
frågor till styrelserepresentanter. 

Till lundaavdelningens årsmöte har 
det kommit in inte mindre än 22 
motioner. De allra flesta handlar i 
är om kravet på hyresstopp. Åtta 
motioner tar upp kravet om att av
delningen skall verka för kravet på 
hyresstopp - vilket är rekordmånga. 
Om hyrestoppskravet menade 
David Edgerton att det är det allra 
viktigaste kravet just nu. Dels för 
att hyresgästerna .med den löne
och prisutveckling som varit, helt 
enkelt inte kan ta flera hyreshöj
ningar och dels skulle ett hyres
stopp tvinga fram en annorlunda 
och rättvisare bostadspolitik . Ba
kom hyresstoppskravet fmns en 

bestämd åsikt att boendekostna
derna i Sverige idag fördelar sig 
orättvist till hyresgästernas nack
del. Man vill först komma åt dem 
som nu gör vinster på boendet dvs 
markspekulanter, byggnadsmaterial
monopolen och hyresvärdarna. Men 
även fördelningen mellan samhäl
lets kostnader för småhus respek
tive hyreshus är orättvis. Samhället 

Ur styrelsens verksamhetsberättel-· 
se kan man läsa att antalet med
lemmar som inte är med i HSB har 
ökat under året och avdelningen ha
de 31.12. 1978 7.872 medlemmar. 

Med tanke på den stora uppslut: 
ningen till förra årsmötet har man i 
år bokat stadsteatern med 400 plat
ser vilker förhoppningsvis skall 
räcka till. 

subventionerar genom de förmån- ------------
liga ränteavdragen villaägarna med 
minst sex miljarder årligen medan 
ett genomfört hyresstopp bara skul
la kosta omkring en miljard . 
Till årsmötet har det även inkom

mit motioner som kräver åtgärder 
mot den omfattande svarta lägen
hetshandeln i Lund , om att kom
munen inte får stänga Delphibadet 
och motioner med kritik mot sty
relsens agerande vid de senaste 
hyresförhand lingarn a. 

530 kvinnor 
barn och män gick i demon
strationen den 8 mars. Bra! 
Facklorna värmde i den kulna 
kvällen, och sången ljöd stark 
och klar. 



Torsdag eftermiddag. Klockan är 
snart sex Solen gäspar (enligt TV 
i alla fall). Trekvart har jag tras
kat runt i Lunds centrum och 
beskådat skyltfönster. På jak t 
efter en skiftnyckel. J ag fylls av 
leda över alla jeans, kappor, 
kjolar, skjortor. .. Och drar mig 
plötsligt till minnes att järnhan
deln ligger vid utfarten mot Hel
singborg. Här inne i stan är det 
numera bara kläder som skyltar. 
Här och där finns också några 
böcker insprängda för att påmin
na om stans akademiska status. 
Och någon enstaka ost som hug
svalelse för magen. 

Så står jag plötsligt med ett 
flygblad i handen. Socialdemo
krater och VPK:are och en rad 
andra organisationer demonstre
rar tillsammans. Mot kärnkraften. 
Mot arbetslösheten. För sex tim
mars arbetsdag åt alla med bibe
hållen lön. För bra daghem. Efter
åt hålls ett gemensamt möte på 
Svaneskolan. På scenen kommer 
nationella celebriteter som Bir
gitta Dahl och Röda Bönor att 
uppträda. Det blir också informa
tion om situationen i Latiname
rika. Först men inte minst kom
mer den lokala stödkommitten 
för Algots Nord att tala om söm
merskornas kamp. Här hejdar jag 
mig mitt i meningen. Kan sossarna 
gå med på allt detta? Har inte be
klädnadsarbetarförbundet muttrat 
hårda och misstänksamma ord om 
kvaliteten på stödkommittens 
medlemmar? Eller är det skillnad 
på fack och parti? Och kärnkraf
ten? Har Palme svängt? Eller är 
han inte informerad om de skån
ska aktionerna? Nej. Bort alla 
frågetecken. !får står det svart på 
vitt. VPK:are och socialdemokra
ter ordnar efter flera månaders 
gemensam planering en demon
stration och ett möte tillsam
mans. Blir det gemensamt till 
första maj också? Till valet? 
Jag ser framför mig feta rub
riker i dagspressen Skånska so
cialdemokrater radikaliseras 
samarbetar med kommunister. 
Tanken svindlar. Så drar jag mig 
mot stortorget. Nu hör jag tåget. 
Det sjunger. Högt och rent och 
klart . Om socialismen. Nu ser jag 
det. Kantat av facklor. Nu kom
mer det närmare. J ag står stilla 
och ser det dra förbi. Efter fyra 
minuter går det upp ett ljus. Efter 
sex minuter står allting klart. Här 
fattas något. Både bland social
demokrater och kommunister. En 
stor kategori. Dom som vuxit upp 
med Stålmannen. Dom som kör 
bil till jobbet. Dom som får åka 
stora Vasaloppet. Dom som är 
bättre på att sälja blöjor än på att 
byta blöjor. Dom som aldrig blir 
tjocka på annat än öl. Och detta 
är en grupp som kan bromsa 
mycket inser jag besviken. Det är 
nämligen dom som leder såväl 
första maj-arbetet som valarbetet. 

Träffpunkt Marx 
Ibland har jag upplevt att min för
orenande kollega inom djurvärl
den, signaturen >>GID>, fått bre u t 
sig väl mycket i VB :s spalter. Det 
mjukt kvinnliga och smått mysti
ska hos oss katter har på något vis 
saknats. Jag beslöt därför att för
eviga invigningen av Träffpunkt 
Marx med några rader. 

Den 3 mars, en jobbig månad 
för oss katter, slank jag in på par
tilokalen. Svansen undgick på ett 
hår när att brännas av en dagen 
till ära utplacerad marschall. Lo
kalen var som förändrad ! Neon
ljusen var ersatta av dämpad be
lysning och levande ljus. På några 
bord fanns vita pappersdukar och 
lokalen verkade nästan städad . 
Folkvalde Thomas Schlyter (hus
se till seniorkatten Mao. Snart 
dags för kaninjakt , kamrat!) mon
terade in i det sista några taklam
por i Norra rummet. J ag möttes 
av det förträffliga värdparet Lolo 
och Finn, som under kvällens 
lopp tillgade kaffe och bjöd på 
knapriga skorpor. Några förtju
sande barn roade sig med Fia. Sär
skilt späda Frida visade en gryen
de talang. 

Så småningom droppade ett 
trettiotal nyfikna in. K vällens 
mer remarkabla händelse var när 
Karin Lentz på sitt provokativa. 
men nog så djupsinniga sätt bör
jade prata om läget inom kvinno
rörelsen. Alla var överens om att 
manssamhället på något sätt bor
de reformeras. Men huru? Här vo
ro meningarna delade. (Läget in
om kattvärlden tvingade mig till 
eftertänksam tystnad. Vi hankat
ter föredrar ju att slåss och sova, 
medan . .. fast ungarna är ju ti
digt mogna och söta. förstås .) 

Under kvällens lopp kom mång
kunnige Gunnar Sandin in med en 
plastpåse. Först reste jag ragg, 
men sedan kunde jag inte låta bli 
att titta i påsen. Den innehöll en 
samling lätt skadade flöjter. Till 
min förvåning bildades så små
ningom ett husband, bestående av 
fyra olika flöjter. Från ett angrän
sande rum kunde man sedan 
höra något som liknade 1400-
talslåten I nnsbruck. 

Kvällen måste betecknas som 
lyckad. Särskilt rökrutan i köket 
tycks ha fungerat som samlings
plats för sublimt diskuterande 

Folkomröstning om kärnkraft! 
Vi kräver folkomröstnmg om 
kärnkraften! J a, det är devisen 
för den namninsamlingskampanj 
som startade för en vecka sedan 
med en uppmärksammad press
ko:J.ferens i Stockholm. En bred 
koalition av människor och orga
nisationer trädde där fram och 
ville ge människor en chans att 
visa att kärnkraftsfrågan var så 
viktig att folk skulle få ta ställ
ning till den utanför de parti
politiska fållorna . Bredden i sam
lingen var imponerande - bakom 
kampanjen står folk från alla poli
tiska läger t illsammans med mil
jörörelsen. 

I Lund är det folk ur Lunds 
Miljögrupper, samarbetsorganisa
tionen för miljögrupperna i Lund , 
som har tagit initiativet till en 
lokal kampanjkommitte. Liksom 
på riksplanet förväntas en bred 
samling, även om det verkade 
att vara vänstern och miljögrup
perna som först hade hörsam
mat kallelserna när första organi
sationsmötet hölls i tisdags. 

Kampanjen kommer att äga 
rum under mars och april, och vad 
det gäller är att skriva under kra
vet på att svenska folket ska få ta 
ställning i en folkomröstning in
nan beslut fattas om att ytterliga
re resurser ska bindas i kärnkrafts
utbyggnad. I omröstningen bör 
ett nej innebära omedelbart stopp 
för fortsatt kär~raftsutbyggn~d 

Det är dom som dras till politiska 
poster som barn till glass. Inte för
rän man kan slå in en kil mellan 
palmeisterna och de minst fördär
vade inom denna kategori kan den 
verkliga revolutionen börja. Men 
förberedas kan den redan nu. 
Och när jag ser fackeltåget för
svinna bakom gathörnet förstår 
jag att det är det som händer. Re
volutionen. förberedes. Sakta men 
omutligt . 

och upprättande av en avveck
lingsplan, medan ja innebär ett 
klartecken till fortsatt utbyggnad. 
Lika resurser för ja- och nejsidan 
krävs för själva omröstningskam
panjen. 

Det intressanta är att det som 
det nu gäller är kravet om folkom
röstning och inget annat. Hur man 
tänker rösta i en sådan omröst
ning är en annan sak! Det bör allt
så gå bra att få med också kärn
kraftsanhängare på omröstnings
kravet, vilket bör vara en poäng i 
namninsamlingsarbetet. 

Kampanjplanen för Lund är 
långt ifrån klar, men det nämns 
redan saker som utställningar, de
batter, appellmöten och gatutea
ter. Lokalt högkvarter är tills vi
dare gamla mejeriet vid Södertull. 
Bland de stödjande organisatio
nerna i Lund finns naturligtvis 
VPK och KU, liksom miljöorga
nisationer som Kampanjen mot 
Orestad och fältbiologerna, samt 
politiska grupper som FK och 
KAF. 

VB lär nog återvända till det 
här ämnet när kampanjen hunnit 
längre och planerna blivit fastare. 
Debatten lär väl också hårdna -
det är ju t ex bekant att kärn
kraftsförespråkarna har avsatt sto
ra pengar för en publicitetskam
panj. Pengar har man inte så gott 
om i miljörörelsen, men aktivister 
finns det, och organisationsarbe
tet i Lund lovar gott. 

Gunnesbo 
»Gunnesbo är ju tänkt att bli 
Lunds stora nya bostadsområde 
... men man har hafsat fram en 
plan som gör mig utomordentligt 
bekymrad», skriver Anders San
nerstedt (vpk) i en reservation till 
sociala centralnämnden. Gunnes
bo blir av allt att döma ett socialt 
problemområde, heter det. och 
nämnden borde därför hårt ha kri
tiserat den dåliga planen. Men det 
har man alltså inte gjort. 

Satt och tryckt av VB-red pi ACU-pressl Lund. Ans-.1. utg. Ulf Nymark 

homo sapiens. Även om några 
tomma vinflaskor blev kvar, var 
stämningen så där lagom nykter 
och stel, som vi nordbor älskar. 

Styrkt i min uppfattning att 
vänstern ständigt pa ett överra
saknde sätt förnyar sig gled jag u t 
i den ljumma vinernatten för att 
kolla in om något häftigt slags
mål var på gång. Som genom ett 
under undgick jag en nedfallan
de istapp , på väg till jaktmarker
na längre västerut. 

Mjau 

Metallsjuans årsmöte 

Endast 30 av 2627 medlemmar 
var närvarande på Metall avd 7 :s 
årsmöte i går kväll. I sitt inled
ningsanförande påtalade ordfö
randen Kjell-Arne Meten den lå
ga aktiviteten, trots reallönened
pressning och en arbetslöshet om 
120 000. Var är kampandan? 

Verksamhetsberättelsen drogs 
igenom på det vanliga hafsiga och 
snabba sättet. Handlingarna får 
man först när man kommer till 
Folkets Hus. Vem hinner läsa ge
nom 16 A4-sidor på ett par mi
nuter? Det är alltså bara styrelsen 
som vet vad som står i berättelsen. 

Kjell-Arne Meltln omvaldes som 
ordförande och Verro fick in yt
terligare en representant i styrel
sen. 

PRENUMERANT! Detta är sista 
numret vi skickar ut till dig som 
mte betalt prenumerationen för 
1979. 

VPK/KU-Lunds l F har fotbolls
träning pä lördag den 27 kl 16-18 
pä K lastergärdskolan 

TRÄFFPUNKT MARX. Öppet 
hus med kaffe . »Hur man gör en 
kommunistisk veckotidning», VB
r~daktionen inleder. Bredg. 28, 
lord ag 10.3 kl 19. 

BLASORKESTERN. Repetition 
lördag 10.3 kl 1 O, Palaestra . 

Extra KOMMUNMÖTE onsdag 
14.3 kl 19.30, Medeltidssalen 
Folkets hus. Bl a Urban Karlsso~ 
inleder om sydöstasien. 


