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Fredagen den 16 mars 

Vi vet idag att -det sista »billiga» 
bostadsområdet i Lund _är byggt, 
vi vet att numera kommer hyran 
att ligga en bra bit över 200 kr 
per kvm i nybyggnationen. Dettå 
har Lunds kommunala fastighets 
AB:s chef Sven Tilly varit vänlig 
nog att tala om .för oss. 

. Hyrorna i LKFAB:s fastig
hetsbestana har pä de L. senaste 
åren ökat kraftigt. Samtidigt har 
kostnaderna för att bo i eget hus 
pga ränteminskningar höjts 
mycket lite. Man vet också att 
samhällets subventioner till villa
ägarnas ränteavdrag är c:a 6 
milijarder/ år och att det skulle 
kosta c:a l miljard att införa 
hyresstopp på lägenheter. 
Hyresgästavdelningen i Lund har 

gått u t och krävt hyresstopp dels 
pga den skriande orättvisan som 
finns i de olika boendeformerna 
dels därför att många människor 
som bor med hyresrätt helt 
enkelt inte klarar av mer hyres
höjningar. Detta skall ju också 
ses mot bakgrund av att vi de två 
senaste åren har fått våra löner 
kraftigt sänkta sett i reala värde. 
Hyresgästavdelningens kamp är 
naturligtvis helt riktig. Man är en 
kamporganisation som skall verka 
för medlemmarnas intresse. Med
lemmarna är också aktiva i Lunda
avdelningen, detta har visat sig i 
en demonstration som genomför
des i fjor, i en namninsamling 
som krävde hyresstopp samt på 
ett välbesökt årsmöte. 
Hyresgäströrelsen är inte enhetlig. 
När Lundaavdelningen vid tor 
förhandlingarna i fjor krävde 
att LKF AB skulle begära sub
ventioner av kommunen för att 
täcka sina prisökningar blev man 
överkörd av föreningsstyrelsen 
som slöt avtaL 
Till årsmötet på söndag har flera 
motioner inkommit med krav på 
hyresstopp. Det är bra och det 
är naturligtvis viktigt att dessa 
får stöd av en majoritet så att 
den nya styrelsen med kraft kan 
arbeta för detta krav. 
Om kampen skall kunna föras 
framgångsrikt måste medlemmar
na ställa upp! ! ! 
(se mötesnotis på annan plats i 
tidningen). 

Folkpartibesked i riksdan: 

Nordarmaturs nedläggt1ing ofrånkomlig 
Nordarmatur i Lund var på tapeten i riksdan i tisdags_ Det var Jörn Svensson , VPK, somfrågade regeringen 
om_ vad ma_n tänker göra. för att fö'.hin~ra ned~ifggningen av Nordarmatur och vilka planer man har för att 
mota det Iage som uppstar om nedlaggmngen blir av. Det var industriminister Huss som levererade det intet
sägande svaret. Vad han åstadkom från pulpeten var ett referat av företagsledningens version av läget vi d 
Nordarmatur. 

-Enligt vad jag erfarit beräknas 
inga uppsägningn komma att ske 
under 1979, sade Huss. Vad som 
sedan sker är det för tidigt att 
uttala sig om. 

OFRÅNKOMLIGT 
-strukturförändringar av det här 
slaget är enligt min uppfattning 
ett ofrånkomligt inslag i närings
livet, fortsatte Huss. Man får 
förstås försöka mildra verkning
arna föD! e anställda. M.en det går 
ännu inte att säga vilka åtgärder 
som kommer att behövas i det 
här fallet. 

Jörn Svensson var långtifrån nöjd 
med svaret och sade: - Industri
ministern svarar inte på frågan 
utan talar om andra saker. Men 
jag hade inte väntat mig något 

~;var , eftersom han inte har nå
got att erbjuda. I klartext 
säger H u ss att regeringen inte 
avser att göra någonting. Och den 
har hittills inte gjort något 
heller. 

O LÖNSAMT 
- Industriministern säger att enligt 
vad företaget uppger är t illverk
ningen olönsam. Men folkpartiets 
industriminister hämtar sina infor
mationer uteslutande från företa
garSldan. I folkpartiets Sverige är 
·det tydligen · också så att om de 
anställda och kapitalägarna har 
olika uppfattningar, ja då gäller 
vad kapitalägarna påstår. Indu
striministern kan knappast visa 
tydligare vems man han är! Vad 
kapitalet gör är oundvikligt, ö-

Mat i bensinen 
Det konsumenkooperativa OK har 
begärt att få sälja livsmedel i den 
bensinmack, som de skall bygga 
på Gastelyckan. Frågan bordlades 
emellertid pd byggnadsnämndens 
senaste sammanträde 

Industriområdet Gastelyekan vid 
Dalbykarusellen har en stadsplan 
me uttryckligt fOrbud mot livs
medelsförsäljning. Förbudet har 
tillkommit bl.a. för att förhindra 
tillkomsten av en stormarknad i 
livsmedel i ett område, som i 
stort sett endast är tillgängligt 
för bilburna. 
Från detta fOrbud begär nu OK 
dispens. Vad är man ute efter? 
Att konkurrera ut den närbutik, 
som redan finns i området? Ge 
ännu fler människor möjlighet 
att handla livsmedel och bensin på 
samma kontokort, så att man kan 
dra av maten i deklarationen? 
Nöjer sig OK med de begärda 
60kvm, eller står vi där med en 
livsmedelshall för bilburna om 
några år? Varför fick i så fall inte 
Boett sälja mat? Frågorna hopar 
sig. 
Då ärendet tidigare behandlades 
i fastighetsnämnden tillstyrktes 
dispens bl.a. Per Lundgren( s), 
men han sitter ju i OK:s styre!se. 
I byggnadsnämnden däremot 
lyckades (vpk) och (s) ·- sossarna 
är gudskelov splittrade ibland-

gemensamt driva igenom en bord
läggning av ärendet, trots Greta 
Kruses(fp) ivriga plädering för 
OK. 

En from förhoppning är nu att de 

desbestämt och bör icke ifråga
sättas. 

-Industriministern har inget att 
erbjuda och säger att man får ta 
ställning senare. Och ändå medger 
medger han att här finns ett struk
turproblem som berör hundratalet 
människor. Ett rimligt krav på en 
regering är väl ändå att den lade 
upp en beredskap för vad som kan 
komma att hända, när man nu 
inte vill förhindra en neläggning 
och inte ifrågasätta den! 

- Min slutsats inför detta hopp
lösa svar, slutade Jörn Svensson, 
är att i folkpartiets Sverige sitter 
regeringen och väntar på före
tagens agerande och saknar vaJje 
form av politisk planering. 

borgare , som röstade för bord
läggning, när de sovit på saken 
kan förena sig med vpk och s i 

· ett avslag. För visst är det onödigt 
att OK ska få blanda mat i ben
sinen. 



-~----··· På middag 8 :e mars 
8:e mars - min födelsedag och 

l alla marskatters förlovade dag. 
Något blaser~d, hade j~ föresat! 
mig att avnjuta en middag pa 
Grand i sublim avskildhet. I den 

·· ----·---- - - synnerligen öde lokalen, med idel 
blomsterprydda men tomma 

till bord, satt jag så, försjunken i 
Fem år kvar 1984 privata grubblerier. I · ett hörn 

Fan, vad östanvinden är hård oc:h 
kall. Och vilket spöklikt ljus det vi
lar över Lund! 

- Kan jag stå t iii tjänst?, hörs en 
röst bredvid mej. Vad i all sin dar! 
Ar det verkligen fan själv som kom
mer när man ropar på honom, pre
cis som i dåliga legender? N ej, nu 
ser jag, det är ju Lennart Ryde, mo
derat kommunalråd. Nog har jag väl 
alltid tyckt att det varit något mefi
stofeliskt över den karlen. 

- Du har svårt för blåsten?, und
rar hin Onde, nej , hr Ryde, med ett 
snett leende. - Själv älskar jag den. 
Det blåser högervind, det blåser 
från Dalby, Sandby, Veberöd! Rö
sterna därifrån har räddat oss bor
gare kvar vid makten"i både 79 och 
82 års val. Och den vinden lär hålla 
i sej, för vi satsar stenhårt på ut
byggnaden därute. I gengäld blir det 
ju inte så mycket över för själva 
Lund. Det har inte funnits pengar 
till underhåll av de gamla husen, så 
nu river vi dem ett efter ett. Det är 
väl därför som blåsten känns så 
hård, inget som tar emot. . 

satt Sten Broman försjunken i 
gud vet vad - men några ljuva 
toner kom det inte från hans 
hörn: företräde;'Vis kaffesörplingar 
och rapningar. Åt andra hållet, 
utåt paviljongen, erbjöd sig en 
mindre folkkär utblick : på ett 
bord stod svenska flaggan och 
stjärnbaneret, och runt denna 
talande symbol satt Sverker 
Oredsson, pastor Blomkvist och 
några andra kommunala spets-
bovar och kalasade på skatte
betalarnas b eko st n ad - tillsam · 
mans med en representant för 
det nätt och jämt civiliserade 
barbariet : USA :s generalkönsull 

I denna något egendomliga situa
tion för en ' f.d. yrkesrevolutio
när, tjuvlyssnade jag givetvis på 
de folkvaldes inställsamma skryt 
om Lunds kommun. Men det var 
mest de gamla vanliga visorna. 
Så mitt i c!essa utläggningar över 
laxen, marscherade kvinnademon
strationen förbi. »Kan vi, vill vi, 
törs vi? /J a; vi kan, vi vill, vi törs!» 
rungade in i lokalen. En viss oro 
spred sig. »Vad är det där?», knar
rade Sten Broman från sitt hörn. 
»Det är nå't mot arbetslösheten», 
svarade hovmästaren. märkbart 
irriterad . »Det är en demonstra
tion på internationella kvinno
dagero>, upplyste Ulla 

)J,""-

Hjalmarsson, redaktör för den 
usla publikationen »Vi Lundabon>, 
och enda kvinna i den , dessvärre 
endast i bildlig mening, 
mumifierade församlingen runt 
generalkonsuln. »Är det båda de
larna», stönade Sten Broman för
virrat - »det är inte lätt att vara 
ålderstigen reaktionär i dessa 
tider. 

Denna inbrytning från verklighe
ten utanför gav uppslag t ill ett 
nytt samtalsämne för herrarna 
bakom draperierna. Generalkon
suln upplystes i lagom fjäskande 
ton om kvinnaöverskotte i kom
munen, och den höga procenten 
kvinnor i förvärvsarbete. Men den 
har två aspekter menade Sverker 
Oredsson: »Den stärker ekonomin ' 

- - Fast vi bygger också! Han peka
de norrut, där det till vänster om 
Allhetgonakyrkan reste sej ett fan
tastiskt torn. - Jojo, nu är bryg
geritomten förändrad , fortsatte 
han. Länsstyrelsen godkände inte 
planen för att det var för liten fri
yta, men då samlade vi alla lägenhe
terna i ett hus på 14 våningar så 
kravet var uppfyllt. Sen råkade et
tan vara slarvigt skriven på ritningen 
så byggmästaren tog den för en 
sjua. Det blev alltså ett hus på 7 4 
våningar och det var ju inte mening
en, men stadsarkitekten ordnade 
dispens efteråt, den rätten har vi de
legerat till honom. 

Kina-Vietnam 
-Kampuchea 

- Men att inte regeringen eller 
andra högre myndigheter proteste
rade? 

- Ett par tidningar väsnades och 
det gruffades på sina håll i Stock
holm. Men vi ordnade ett personligt 
studiebesök av statsminister Boh
man - ja, det är inte bara i Lund 
som det har blåst högervind de se
naste åren - och han blev mycket 
förtjust i utsikten, både över den 
nya motorvägen till Staffanstorp 
och den nedlagdajärnvägen till Mal
mö. Och det har blivit populärt att 
bo däruppe, bästa luften i stan, för
säkrade kommunalrådet och sväng
de förtjust med bockfoten. 

På närmre håll reste sej ett annat 
nybygge, en smutsgrå byggnad. 

- Tempos p-hus, nickade Mefisto
feles. Där får jag faktiskt erkänna 
att opinionen och VPK hade rätt. 
Med så många avrivna tomter "mitt i 
stan finns det parkeringsplatser nog 
ändå. Det finns heller inte så myc
ket som man kan använda ett tomt 
p-hus t ill, men nu har vi bildat 
Kommunala Svampodlingsbolaget 
Färgaren, och det ska väl bli till 
skolbespisningens behov, särskilt nu 
sen vi böljat avskaffa de fria skol
måltiderna. 

Vinden ·tjöt i de tomma husen 
med deras utslagna rutor. Stan såg 
för hemsk ut. - Varifrån kommer 
då det otäcka, blåaktiga ljuset, frå-
~ade jag. _ 

- Jaså det. Jo, sen vi böljade med 
tjärrv-ärme från Barsebäck har radio~ 
aktiviteten gjort alla byggnader 

Med anledning av händelserna i 
Indokina hade VPK ett medlems
möte i onsdags. Tema: Förhållan
det mellan socialistiska stater. 
Boel Berner från Lund och Urban 
Karlsson från partiledningen in
ledde. 

Boel Berner undrade om Vietnam 
verkligen utnyttjat alla politiska 
medel att lösa konflikten med 
Kampuchea innan man tog till 
vapen. Enligt Le Monde står hun
dratusen vietnameser på kampu
cheans mark. Boel menade att 
talet om den kinesiska aggresi
onen i området var överdrivet. 
Hon menade att Kina har anled 
ning att »stämma i bäcken» inför 
hotet av ökat sovjet-inflytande i 
Indokina. 
Den största boven är UsA-im
perialismen, enligt Boel. Vi måste 
stödja en lösning mot förhand
lingar, som kan leda till ett neu
tralt och oberoende Indokina. 

Urban Karlsson höll med om syn
punkterna på USA och kritiserade 
också den kinesiska analysen som 

självlysande. Det är egentligen rätt 
praktiskt, och vi har kunnat dra in 
på gatubelysningen. Barnen tål inte 
strålningen så bra, men ... 

. . . är begärd och skall verkställas, 
hördes pastor Blomquists röst. Nej, 
det duger inte att sitta och somna 
på fullmäktige. Man drömmer så 
underligt. 

utpekar Sovjet som huvudfienden 
och hot mot värld sfreden och som 
lett till att Kina ingått allianser · 
med reaktionära stater runt om i 
världen. Han kritiserade också den 
kinesiska tesen om tredje världs
kriget oundviklighet, som tillåter 
dem att spela med värld-sfreden 
på ett oroväckande sätt. 

Vilka stater skall betraktas som 
socialistiska, diskuterade Urban 
Karlsson och tog upp förhållan
dena dem emellan. Man måste 
urskilja olika nivåer innom socia
lismen. I ofullständigt utvecklade 
socialistiska ;tater betonas ofta 
den nationella på bekostnad av 
internationell solidaritet . Detta 
för att kunna mobilisera massor
na. Under sådana förhållandena 
kommer ofta historiska motsätt
ningar fram. 

Man kan inte tala om en inva
sion av Kampuchea , sade Urban 
Karlsson, och hänvisade till upp
gifter från bl.a. det ~ransk~ och 
japanska kommumstpart1erna. 
Men han fastslog att det är helt 
klart att Vietnam givet omfattan
dc stöd till den kampucheanska 
befrielse rörelsen. Urban Karlsson 
slutade med att säga att det finns 
många frågetecken , men att det 
inte får kväva solidariteten. 

Den efterföljande debatten vi
sade att det är möjligt att föra en 
öppen och förutsättningslös dis
kussion inom partiet. 

Ansvarig utgivare: Ulf Nymark. Sättn.&tryck: VB-red. på acupress, lund . 

(kommunens alltså!), men den 
medför också en press på oss att 
hålla en högre procentandel dag
hemsplatser än genomsnittet>. En 
riktig slutsats, käre Watson, men 
varför gör ni inte det då?? 

När samtalet gled över på Rotary
medlemmars och diplomaters 
språkbegåvning stod det hela mig 
upp i halsen. Jag petade ner ost
brickans sista oliv i densamma och 
vandrade till mötet på Svanesko
lan. 

Från männens och brackornas 
konstlade värld var jag tillbaka 
i den levande och påtagliga verk
ligheten. 

marskatt 

Hyresgästföreningens års
möte 
Folkets Hus, stadsteatern 
Söndag 18/3 kl. 13.00 
Glöm inte kallelsen! 

Om signaturen jonny p hör av sig 
till red . så kan vi ta in insändaren. 

TRÄFFPUNKT MARX 
Öppet hus från kl 19, lördag 
17/3, · socialarbetare från Malmö 
talar om »porr och prostitution». 
VPK/ K\J Bredgatan 28. 
VPK LUNDS DELEGATION till 
VPK-Skånes årskonferens 
träder torsdag 22/3 kl 19. Plats: 
studiecirkelrum 4 på stadsbiblio
teket. 
PALESTII\ISK SANG
OCH DANSGRUPP uppträder l 
Malmö tisdagen den 20 mars kl 
19.30. Förköp på bokcafet, SDS, 
Malmö stadsteater, mfl. 
STÖDKOMMITTEN FÖR 
ALGOTS NORD har möte tors
dagen 22/3 kl 19. Plats: Fo lkets 
Hus ABF rum 1 • 
ÖSTE R har sdgmöte torsdag 22/3 
kl 19.30. Se kallelse. 
VPK/Kl:l LUNDS IF fotbollsträ
ning lördag 17/3 'kl 16-18 på 
Klostergårdsskol an. 


