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Fredagen den 30 mars 

Hyresgästföreningen i Lund har 
haft årsmöte. Det visade sig då 
att en stor majoritet på årsmöt· 
et står bakom såväl den nya 
styrelsen, hyresstoppskravet och 
en mängd motioner och att de 
som stdr bakom hyresstoppskrav
et har stärkt sina ställningar. När 
den nye styrelseordföranden på 
årsmötet säger att de som aktivt 
arbetar i Hgf i stort sätt är eniga i 
sitt arbete och att krav som går 
emot hyresstopp egentligen bara 
kommer upp på årsmötet så 
visar praktiken att han har rätt. 
De som pläderar-mot hyresstopp 
är så få och oppositionen så 
svag att ingen yrkade avslag på 
motionerna för hyresstopp. 
Mötestekniskt skulle man kunna 
säga att ett enat årsmöte står bak· 
om kravet på hyresstopp. 

I dörren till Folkets Hus fick del
tagarna en »spränglista» med o lika 
kandidater till poster i Hgf. 
Under mötets gång kunde de som 
stod bakom listan inte förklara 
varför man ville ha dessa eller hur 
de har arbeta t i Hgf. Till slut 
gick man inte ens upp och nomi
nerade sina kandidater. Om dessa 
kamrater vet man att de alltså inte 
varit särskilt aktiva i basarbetet 
man vet också att så gott sdm 
samtliga partipolitiskt tillhör SAP 
.Vill man ha en passiv Hyres
gästfÖrening helt under social
demokratisk kontroll? Vill man 
partipolitisera Hgf? 
Nu gick valberedningens förslag i 
huvudsak igenom, då man hade 
nominerat aktiva medlemmar 
utan tanke på partibok. De som 
blev valda till olika poster kom
mer från olika politiska läger, 
eller är obundna. Tidningen Ar
betet hävdar i sina mötesrapporter 
att allt i Hgf bara är partipolitik 
och »bevisaD> det genom att peka 
på att ett par socialdemokratiska 
kandidater fick väldigt få röster. 
Detta är riktigt. Men däremot teg 
Arbetet om att det absolut hög
sta röstetalet fick en aktiv social
demokrat, 130 av 136. 
'En hel del andra underligheter 
framkom. Från styrelsen hade lag
ts ett förslag att man skulle verka 
för att från avdelningen i Lund 

N.Fäladen: 
Skolelever demonstrerar 
för bättre fritidsmiljö. 
Norra Fäladen är ett av Lunds stör
sta bostadsområden med ca 9.000 
invånare. Det är ungefär som en 
svensk småstad. Området är också 
ett av Lunds sk. problemområden. 
Dåliga kommunikationer, långa av
stånd till service i området, hård bo
stadssegregering och främlingskap 
och framförallt dåligt med fritids
och rekreationsmöjligheter. Det se
nare gälle~ både barn och vuxna. På 

området finn s ingen restaurang, ing
et kvällsfik, ingen bio etc. Vad som 
finns är ett bibliotek och.Jal. stor fri
tidsgård där alla åldrar ocn aktivi
teter skall samsas. Lokalerna räcker 
givetvis inte till för alla. Visserligen 
är gården tänkt som en fritidsgård 
för alla kategorier men i praktiken 
fungerar den som en ungdomsgård 
för de lägre tonåren. 
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få in en representant i för~:nings
styrelsen i Malmö. Lund.har 
tidigare haft sådan representation, 
men den har upphört för några år 
sedan Larry Andow (s) yrkade 
avslag på detta förslag. Andow vill 
alltså inte att Lunds 8000 organ
iserade hyresgäster skall vara rep
resenterade i föreningsstyrelsen. 
Maken till underligt socialdemo
·kratiskt agerande får man leta 
efter. 

ELEVRADETS INITIATIV 

Igår demonstrerade ca 400 pers., 
mest skolungdomar, mot situation
en på N Fäladen. Det var elevrådet 
på Fäladskolan som som själva ta
git initiativet. Den utlösande fak
torn för demonstrationen var den 
tragiska händelsen förra lördagen då 
en 14-årig pojke från Fäladsskolan 
dödades i Folkets Park. Men menar 
att det är fel att ungdomar i nedre 
tonåren från N Fäladen skall be
höva ge sig tvärs igenom staden för 
att ha någonstans att vara på lör-
dagskvällarna. Folkets Park i Lund 
är dessutom ett hårt kommersiali-

ELEVERNAS KRAV: 
De krav som fördes fram var bl.a. 
- Minst en samlingslokal åt de bo
ende i varje kvarter. 

- Fritidsgården skall vara öppen på 
lördagarna 

- Ökat stöd till de grupper som job
bar med att aktivera de boende 
- Delfinbadet skall vara kvar 
- Ökat inflytande för de boende 
- Bättre information mellan de bo-
ende och politker/tjänstemän 

De samlingslokaler som man kräver 
i vaije kvarter skulle utgöra en mot
vikt mot kommersiella nöjeslokaler 
och skötas av de boende själva. Ett 
slags kvarterscafeer. Det stora pro
blemet anser man just vara bristen 
på lokaler i området. 

GUNNESBO 
Dessutom kräver man att få vara 
med och utforma de nya bostads
områden som kommunen planerar 
att bygga så att inte samma misstag 
görs om igen som när N Fäladen 
byggdes. Kommunen har, som vi 
refererade i förra VB, just lagt fast 
planerna för det nya bostadsområ
det Gunnesbo som kommer att lik
na N Fäladen vad gäller problem
katalogen. Det verkar, menade ar
rangörerna på presskonferensen 
efteråt, som om man inte lärt sig 
någonting alls från de misstag som 
sextiotalets gigantiska bostadsom
råden har innbyggda i sig. Politker
na vägrar att ta tillvara de boendes 
erfarenheter. 
Demonstrationen gick från N Fäla
den till stadshuset där man överläm
nade en skrivelse till bl.a. kommun
styrelsens ordf. Sverker Oredsson. 
Han kunde ingenting lova men sa 
sig vara positiv till demonstranter
nas krav som tex att hålla Delfm
det öppet.; På mötet fick vi också veta att 

Ture Hultman, som är ombuds
man i Lund, arbetar efter direk
tiv från föreningsstyrelsen i 
Malmö.Styrelsen i Lund och om
budsmannen jobbar alltså utifrån 
olika utgångspunkter. Detta att en 
stor avdelning som Lund inte 
är representerad i föreningsstyr
elsen och att en ombudsman 
kan fungera centralstyrt visar hur 
stora organisationer typ storav
delningar, sätter demokratin ur 
spel. 

serat ställe med i huvudsak disko-,...---------------, 
tek för äldre ungdomar. Nu mås
te någonting hända, menade man 
och gick ut med ett demonstra
tionsupprop till alla på N Fäladen. 

Efter att elevrådet tagit initativet 
och ordnat med alla praktiska de
taljer kring demonstrationen så an
slöt sig många lärare, fritidsledare 
och föräldrar till demonstrationen 
och eleverna fick ledigt från skolan. 

Vem tog Dragkampsrepet? 

Ett dragkampsrep försvann i novem 
ber från VPK/KU :s lokal. Den som 
vet något om vart det tagit vägen, 
torde vänligen meddela detta till 
Sven Hadar Nordblom. Te1133152. 
Snarast!! 



SLASKTRATTEN 

Vi ser nu i bladet att kommunen 
har varit snäll och inte slarvat bort 
våra pengar. Istället har man sparat 
nåt tiotal milioner kronor. Nåväl, 
nu är detta inte så mycket att hurra 
för. Nej vill signaturen mena. Här 
hade funnits stora möjligheter att 
spara långt mer om man bara haft 
det politiska modet. Eftergifter åt 
en högröstad och skränig, men för
modligen försvinnande del av kom
munens befolkning har lett till 
tveksamma för att inte säga för
kastliga investeringar. Ta barnom
sorgen som ett exempel. Här fmns 
miljoner att spara. Denna institu
tions utbyggnad har i Lund gått i 
misstänkt hand med VPK:s fram
gångar inom kommunen och det 
kan väl ändå inte vara meningen 
att skattebetalarna skall betala 
omsorgen om dessa barn medan 
deras föräldrar smider ränker mot 
demokratin. Visst finns det , det 
skall medges, en del inte ont 
anande liberala och socialdemokra
tiska föräldrar, som dragits in i 
denna hantering, men omsorgen 
för dessa barn skulle kunna för
läggas till förslagsvis Grand Hotels 
tredje våning efter sommaren. 
Fritidssektorn är åter en arman 
storslukare av skattemedel. Själv 
har jag sett hur man på somliga 
fritidsgårdar och bygglekplatser 
bokstavligen eldar upp skattemedel. 
Sen kan man svårligen göra sig kvitt 
misstanken att de som utnyttjar 
kommunens godtrohet mest är folk 
som betalar allra minst till vår ge
mensamma kassa. Medan de som 
betalar mest samtidigt är de sköt
sammaste och alltså belastar kom
munekonomin allra minst. Det kan 
väl knappast vara en tillfallighet att 

.fritidsgardstätheten inte verkar vara 
särskilt hög i professorsstan. Om 
alltså det ovan påtalade kommunala 
slöseriet fortsätter lär det nog dröja 
innan vi får en skattesats som i 
Djursholm. 

Då skall det väl samtidgt nämnas 
att den stora boven i dramat inte 
ens är nämnd -kommunalarbetarna 
vilkas upptrissade löner på ett dras
tiskt sätt drivit upp kommunalskat
ten. Men att ta itu med den biten 
vågar väl inte ens Ryde. Som sagt i 
Lund sparade skattepengar är inte 
mycket för Oredsson att yvas övar 
och hade man inte brytt sig om att 
hålla stans gator så neurot iskt rena 
i vinter (våren kommer ju ändå och 
gör jobbet gratis) så hade än mer på 
ett lätt sätt kunna sparats. 
Till sist en liten notis angående en 

i Lund skådad kollega: När Lars 
Westerberg höjer blicken över sitt 
ollon, skådar han sin egen navel. 

solidars distriktsstämma: 
Nej till kontokort! 
I år hålls för första gången Soli
dars distriksstämma i Lund på · 
två skilda håll. Lund delades 
nämligen i fjol i två distrikt : 
Lund Väst och Lund Öst. Di
striktsstämmorna är enbart för
beredande till den beslutande 
föreningsstämma som hålls i april. 
LUND ÖST. 
Ett drygt 50-tal medlemmar sade 
på tisdag sk vällen klart nej till 
försäljning av sydafrikanska varor 
i solidars butiker och kräver 
att apartheid-regimen isoleras och 
bojkottas på alla plan. Det skedde 
i samband med behandlif!gen av 
två motioner som fört fram 
dessa krav. Stämman avvisade 
därmed också styrelsens halvhjärt
ade låt-gå politik. 
Lika oförstående visade sig med
lemmarna vara till styrelsens lock
toner om införande av konto
kort inom kooperationen. Konto-

korthandeln är nämligen inget 
annat än ett kapitalistiskt bond
fångerri för att kunna ta ut 
dubbla profiter, dels på varan 
och dels på krediten. Kontant
handeln är en viktig ideologisk 
grundsats inom kooperationen 
som medlemmarna vill slå vakt 
om. 
I övrigt framkom att aktivitet
en inom distriktet ökat under 
1978. Kring butikerna på Östra 
Torn och Fäladstorget finns nu en 
spirande butiksrådsverksamhet. 
Stämman krävde att den nu 
planerade nya butiken på Östra 
Torn får en tillräcklig butiks
yta. Ett glädjande besked kunde 
också lämna: den nedläggnings
hotade butiken på Lagertrings 
Väg har fått en förlängd respit 
och några drastiska åtgärder från 
styrelsen kommer inte att vid
tagas under det här året. 

VPK kräver 40.000 i pension 
I helgen har VPK Skåne haft års

konferens i Malmö. Ett l 00-tal 
kamrater har diskuterat verksam
hetsberättelsen för 1978 och fast
lagt politiken för det kommande 
verksamhetsåret. Närvarande var 
också representanter för DKP och 
för flera kommunistiska, latinameri
kanska exilorganisationer, vilka höll 
hälsningsanföranden. 

Arbetet i distriktet har under året 
gett små men klara framgångar i 
nästan allt arbete. Sålunda har orga
nisationen i Trelleborg återupplivats. 
Även på andra orter, där aktiviteten 
-tidigare varit låg, har glädjande 
framgångar nåtts. Detta är frukten 
av ett medvetet arbete från såväl di
striktsstyrelsen som ombudsman
nen. Dessutom har tillströmningen 
av nya medlemmar varit stor och 
Ny Dag-försäljningen har ökat. 
Verksamhetsplanen för 1979 präg

las av en hög ambitionsnivå. ·Speci
ellt kan nämnas att man planerar 
att intensifiera arbetsplatsarbetet 

ex. genom att bilda branschgrup
per. Man ska också ordna flera kon
ferenser kring konkreta fackligt-po 
litiska frågor både inom LO-kollek
tivet och tjänstemannasektorn. 

Joakim Lentz omvaldes till ordfö
rande. Den nya styrelsens 16 leda
möter är spridd på 10 olika kom
muner. Kvinnarepresentationen i 
den nya styrelsen är god, något som 
speglar det faktum att kvinnorna 
utgör en ökande andel av VPKs 
medlemmar. 
På konferensen togs flera u ttalan
den, bl.a. ett om Vietnam med krav 
att Kina ska upphöra med alla krigs
handlingar mot Vietnam och inleda 
förhandlingar. På mötet samlades in 
närmare 1.000:- till solidaritet med 
Vietnam. 
På lördagen gick mötesdeltagarna 

ut på Malmös gator och höll appell
möte med anledning av kampanjen 
för folkomröstning om kärnkraften. 
Mer än 500 namn samlades in med 
krav om folkomröstning. 

Vanvård av kommunens 
fa•igheter 
Det är nu fem år sedan VPK i full
mäktige ställde en fråga till fastig
hetsnämndens ordf. om· hur man 
tänkte förhindra att byggnader i 
kommunens ägo skulle förfalla. 
Lennart Ryde lovade då att fastig
heter som skulle användas också 
skulle underhållas. 

Sen dess har många fastigheter fått 
stå och förfalla och många har ri
vits. Bland dem som väckt berätti
gad harm för sitt förfall hos Lunda
borna är solgårdarna, Handskmöl
lers hus och Prenneelvan. 

Om den senare har man kunnat 
läsa att fastighetsnämndens ordfö
rande inte haft en aning om det på
gående förfallet, som därför får an
ses som medvetet. Några medel för 
underhåll har inte heller tagits upp 
de senaste åren sedan man 1967 
satsade 40.000 kr för att några år 
använda huset som övergångsbostä
der inom socialförvaltningen. 
Mot bakgrund av att Lennart 

R y de inte hållit sitt löfte från 197 4 • 
om att hus som skall användas ock
så skall underhållas, ställde igår på 
kommunfullmäktiges sammanträde 
VPK:aren Tomas Schlyter följande 
frågor: 
- Har fastighetsnämnden under 

1978 använt beviljade medel för 
underhåll av fastigheter? · 
- Avser nämnden att för 1980 ta 

upp medel för underhåll av fastig
heter så att dessa inte förfaller så 
mycket att de måste rivas? 
- Varför har nämnden i det senas

te bostadssaneringsprogrammet 
slopat redovisningen av lokaler? 
- Vem anser du i sista hand bär 

ansvaret för att medel för under
håll av kommunens fastigheter be
gärs i tid? 
- Vem skulle du föreslå som tvångs

förvaltare av kommunens fastighe
ter om hyresnämnden skulle finna 
kommunen skyldig till åsidosättan
de av underhåll, motsvarande vad 
vissa provata fastighetsägare visat? 

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

Borgerliga bråk 

Det är ju klart, att om ett parti inte 
har någon annan praktik än den 
parlamentariska så blir fullmäktige
posterna hett eftertraktade. Så det 
är inget konstigt i att alla de borger
liga partierna (och i viss mån även 
socialdemokraterna) här i Lund 
skakats av våldsamma strider under 
de senaste månaderna. 

I år är det förstås ännu värre än 
vad det brukat vara. Centerns ord
förande har avgått i protest att han 
inte kommit på valbar plats. F;:är. 
moderaternas nomineringsmöte rap
porteras om de märkligaste interiö
rer, bl a att en väsentlig del av de 
röstande utgjordes av snabbmobili
serade trettonåringar. 

Att moderaterna varit skakade 
har märkts inte minst på deras le
dande företrädare. Ordföranden 
Rune Ryden har i SDS riktat ett 
obehärskat angrepp mot Rolf Nil
son (vpk), med tal om kommuni
stiska koncentrationsläger mm. 
Kommunalrådet Lennart Ryde lär 
ha varit i påtagligt dålig balans på 
kommunförbundets boendekonfe
rens i fredags (då han märkte att 
det smugit sej in katter bland her
melinerna) , och fick ett utbrott på 
bevarandekommittens sammanträ
de, när ansvariga tjänstemän före
slog att man i kommittens rapport 
skulle ge en ärlig bild av den beryk
tade »Prenneelvan», dvs en bild av 
husets mångåriga och djupa förfall. 

VPK ger fullmäktigearbetet dess 
berättigade, dvs relativt underord
nade plats, och vi klarar därför av 
våra nomineringar utan alltför 
många tårar. 

Internationella barnåret 
»Aktionsgruppen för barnen i sam
hället» är en grupp som ur socialis
tisk synvinkel vill visa på barnena 
verklighet. Den planerar en demon
stration den 2 juni med efterföljan
de fest i Folkets Park. Den som vill 
arbeta med detta kan kontakta nå
gon av följande personer - helst fö
re mitten av april: Margareta Fager
ström te! 14 51 61, Margareta La
gergren 11 16 42, Totte Enström 
15 56 96 eller Bosse Silbom 15 56 
42. 

TRÄFFPUNKT MARX : Lörd 31.3 
från kl 19.00 på VPK-Iokalen Bredg 
28. Helena Svantesson ,berätta r om 
nazismens brott mot bakgrund av 
personliga erfarenheter. 
BOKCAFET: Gunnarstensson inle
der om läget i Indokina månd 2 .4 
kl 19.00 
VPK:s nya fullmäktigekandidater 
presenteras på torgmöte Märtens
torget lörd 31 .3 kl 11.30. 


