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Fredagen den 20 april 

IJU. VPK krav: 
· : kommunalisera AF -bostäder! 

I Sverige finns drygt l 00.000 
daghemsplatser. Att driva en 
daghemsplats under ett år 
kostar staten ca 15.000:-, 
kommunen lika mycket och 
föräldrarna i avgifter ca 
3.000:-. ( Men det allmänna 
får tillbaka ca 10.000:- per 
plats som de anställda betalar 
i skatt.) . 
För att täcka det akuta be
hovet behövs ytterligare 15 O. 
000 plater de närmaste fem 
åren. Det kostar kommunerna 
2,2 5 miljarder, vilket mot
svarar en kommunalskattehöj-

- ning-med en krona. En sådim
höjning av den proportionella 
kommunalskatten är inte rim
lig. skattehöjningarna skall 
drabba dem som har bäst 
råd att betala. Därför kräver 
VPK, att statsbidragen till 
daghemmen skall öka. 
Låt staten betala 3/4 av 

driftskostnaderna, vilket mot
svarar personalkostnaderna 
ungefär. Med 250.000 platser 
om fem år, och ett statsbi
drag på 25.000 per plats, 
betyder det att staten får be
tala fem miljarder mer per år 
till daghemmen, jämfört med 
idag. Till det kommer kost
nader för fritidshem och fam
iljedaghem. 
Jämfört med ett budget

underskott på 43 miljarder kr 
är 5 miljarder mer till barn
omsorgen felräkningspengar. 
VPK har krävt, att försvars
kostnaderna skall minskas 
med 3 miljarder. Gåvorna till 
kapitalet, som inte ger nya 
jobb , bör skäras bort. Vi kan 
satsa mindre på bilismen och 
mer på barnen. 
Och vi får inte glömma, att en 
utbyggd barnomsorg betyder 
minskad arbetslöshet, ökade 
skatteintäkter, bättre stan
dard för barnfamiljerna, ett 
bidrag till kvinnans frigörelse 
och en bättre uppväxtmiljö 
för barnan. 
Också när vi vet vad det kos

tar, håller vi fast vid kravet: 
Bra daghem åt alla barn. 

VPK kräver i en motion till 
fullmäktige att fastighe ts
nämnden får i uppdrag att in
leda förhandlingar med AF -
bostäder om ett ko mmunalt 
övertagande av studentbo
stadsbeståndet. 

Redan för fyra år sedan mo
tionerade VPK om behovet av 
att kommunalisera AF-bostä
der (1975 bilaga § 74). De ar
gument som framfördes då är 
lika aktuella idag. 

AF-bostäder har en eko
nomi som är i stort behov av 
sanering. Under sextiotalet 
byggde man som om antalet 
studenter vid Lunds univer
sitet bara skulle fortsätta att 
öka. Resultatet blev i stäl
let ett stort antal tomma 
rum, stora : hyresförluster, 

· uppskjutna återbetalningar på 
lån m.m. I Umeå m.fl. orter 
där studentbostäderna har 
kommunaliserats hiu staten 
lämnat ekonomiskt stöd. 

Bojkotta Sydafrika 
Bojkotta Sydåfrika! Möte med representanter för ANC, befri
elserörelsen i Sydafrika och SW APO, N ami bia. 
Folkets Hus tisdagen den 24 april kl. 19.30 . 

Alfa Lava l ä r et t av Ce 

~oroetag som in veste rar i 

Sydafr ik a på grun d a v de 

st ora vinste r som mö jliggö rs 

av urus la f örhå lla nden fö r de 

svarta arbetc~ rna . 

De ut ländska inves t e r ingar na 

st ödjer aparthe i ds ys t<!! me t, De 

b idrar t i ll dess uppbyggna d gene,., 

a tt t eknologi överfö rs och s e r vi ce 

ges å t den vita öve rklas se n , Äve n 

den mi ns t a invest ering i nnebär att 

vi s t ödjer och ut nyt t j a r aparthe id . 

Befriels eröre l s en ANC och andra 

opposi tionella kräw r a tt de utländska 

före t age n ska lämna Sydafri ka. . ANC säge 1· : 

"Det är i nte våM: arbe t e utan v!ra li v 

Som vi tidigare har påpe
kat innebär överföringen av 
AF-bostäder till den allmän
nyttiga sektorn flera fördelar 
än de rent ekonomiska. Det 
innebär t.ex. en gemensam 
bostadsförmedling, en min
skad segregation, en ökad in
syn för kommunen osv. Man 
jämställer studentbostäder 
med bostäder för vanliga hy
resgäster. 

Utöver dessa skäl har ett 
nytt uppkommit den senaste 
tiden. De ekonomiska proble
men för AF-bostäder har- nu 
blivit så stora att man vill av
veckla delar av sitt bostads
imperium . Man vill förvandla 
de mest attraktiva delarna av 
beståndet till bostadsrättsfö
reningar, antingen genom att 
sälja till HSB eller genom att 
bilda privata föreningar. Mest 
aktuellt är radhusområdet 
Djingis Khan på Östra Torn. 

De starkt stigande insats
priserna innebär emellertid 
att priset vid den första åter
försäljningen av en bostads
rätt skulle bli minst 40.000:-, 
långt ifrån möjligt att köpa 
för en vanlig student eller 
annan lågavlönad familj . 

VPK är motståndare till 
en politik vilken innebär att 
attraktiva områden reserveras 
för de kapitalstarka, och där 
vanliga hyresgäster hänvisas 
till de minst attraktiva om
rådena. 

Vår tidigare motion av
slogs med motivering att en 
utredning om studentbostä
der höll på att undersöka 
frågan . Efter fyra år kan man 
väl tycka att det är dags att 
gå till beslut. 



LOKALA VARVET 

»Kraftiga lönepåslag åt lundapoli
tiken>, rapporterar SDS från de in
terna förhandlingarna mellan bor
gare och socialdemokrater om för
måner åt varandras toppolitiker. 
sydsvenskan har dock missat en 
del av innehållet i uppgörelsen, 
så vi kompletterar med vad som 
läckt ut till oss. 

Sålunda tillförsäkras kommunal
råden rätt till en årlig betald s k 
vänortsresa. För att det ska pli 
variation på resmålen kommer 
ett antal nya vänorter att utses, 
i samarbete med Alfa-Lavals 
marknadsavdelning. 

Råden och deras familjer får ett 
par reserverade bänkar längst fram 
i domkyrkan. »De kommer nog 
inte att utnyttjas så mycket , 
men själva principen är viktig», 
menar Sverker Oredsson (fp) . 

De aktuella kärnkraftsolyckorna 
har kastat sin skugga även över de 
annars så idylliska förhandlingar
na. De frågorna är dock inte parti
skiljande. Närheten till Barsebäck 
gör det befogat med speciella sä
kerhetsåtgärder, säger man sam
fällt. Tänk om en utländsk ter
roristgrupp tar ett kommunal
råd som gisslan och hotar att 
spränga reaktorn i luften! Man 
har därför kommit överens om att 
på rådhuset sätta upp ett särskilt 
driftvärn, utrustat med bl a heli
koptrar och lätt artilleri. (Pjäser
na kan hyras ut till universitetet 
för dess promotionssaluter, fram
håller man.) Befälhavare för styr
kan blir Lennart Ryde (m), som 
i sammanhanget ges titeln stads
kommendant. 

Avtalsfästa hedersbetygelser åt 
fOrtjänta kommunalråd ska det 
också bli. För tre år i tjänsten får 
man en gata uppkallad efter sej, 
medan sex år berättigar till ett 
mindre torg. Högsta utmärkelsen 
för lång och trogen tjänst blir 
en ryttarstaty på stortorgets 
norra del. Nils Gustavsson (s) 
lär redan sitta modell uppe i 
ridhuset om onsdagsförmiddagar
na. 

Man har däremot skrinlagt de 
planer som fanns på ett särskilt 
kommunalt internatläroverk för 
rådens barn, förlagt till den f d 
plantskolan på Fredentorp. Det 
för skolfrågor ansvariga kommu
nalrådet, Nils-Arne Andersson (c), 
menar att' behovet inte längre 
finns, därför att frågan om kom
munala bidrag till lokala elitsko
lor i allmänhet fått en så positiv 
lösning. 
· Kommunalråden får avgiftsfritt 
använda stadens museer , bussar 
och herrtoaletter. Att utnämna 
någon kvinna till kommunalråd 
är inte aktuellt inom överskådlig 
tid, framhålls det. Jo, om social
demokraterna vinner valet , säger 
Birger Rehn (s) men ser irrte över
drivet optimistisk u t. 

Kommunalråd med minst tio år 
i tjänsten behöver dock inte ut
nyttja sina fria bussresor, ty de 
förses med tjänstebil och privat
chaufför. I bilfrågan har det dock 
skurit sej rejält på sluttampen. 
Socialdemokraterna vill att man 
ska nöja sej med Volvo, medan 
borgarna kräver Mercedes. »Ett 

Bytaregatan 26 

Fastigheten Bytaregatan 26 är 
utbjuden till försäljning. Fas
tigheten ägs av Lunds kom
mun. Kommunen har ägt hu
set under c:a tio år och har 
under den här tiden i stort 
sett låtit huset stå och för
falla. Därmed fullföljer man 
en linje som känns igen från 
Prennegatan 5 och 11 samt 
solgårdarna. Att Lunds kom
mun politiskt genom den bor
gerliga majoriteten står för en 
privatisering av fastighetsbe
ståndet är känt. Vad som har 
blivit känt i samband med 
denna försäljning är att bl.a. 
tre 2-rumslägenheter står 
tomma i fastigheten. 

Lägenheterna, som stått 
tomma en längre tid är 
oåtkomliga för kommunens 
invånare. På bostadsförmed
lingen hänvisar man till att 
huset ska säljas. På fastig
hetsnämnden uppger man att 
fastighetschefen gett order 
om att inte hyra ut lägenhe
terna, eftersom den eventu
ellt nye ägaren kanske vill bo
sätta sig i huset och då vill ha 

utmanande exempel på borgerlig 
klasspolitik», säger den socialde

. mokratiske förhandlaren Sten No
rin. 

Nya sidentapeter till ämbetssvi
terna i rådhuset "var det dock 
ingen större oenighet om, ej hel
ler om att kommunalråden befrias 
från ev. hundskatt. »Nog går det 
ibland hårt till i förhandlingarna, 
men från båda sidor fmns en 
grundläggande vilja till samför
stånd. Därmed representerar det 
lokala varvet i Lund något av 
det bästa i svenskt avtalsväsen», 
sägs i ett gemensamt uttalande. 

IJI 
en lägenhet. På frågan vad i 
all världen en köpare ska med 
tre små lägenheter till, erkän
ner man öppet att den nye 
ägaren självfallet ska ha rätt 
att välja sina hyresgäster. 
När en privat fastighetsägare 
ska sälja sitt hus är detta 
med tomma lägenheter säker
ligen befrämjande för försälj
ningspriset. När Lunds kom
mun gör det så spelar man 
med alla de invånare i kom
munen som står i kö för 
lägenhet. 

Dålig standard 
Det ska erkännas att Byta
regatan 26 är i mycket dålig 
kondition och att standar
den är låg, men detta beror 
ju på att kommunen inte 
underhållit lägenheterna. Ha
de kommunen istället för att 
sälja sanerat huset på de 
boendes villkor hade man 
haft ett hus med sju fina 
lägenheter i ett attraktivt 
läge att förmedla. 

Cyni.Sm 
Självfallet hade dessa lägen
heterna bara varit en droppe 
i havet i den stora bostads
brist som finns i Lund , men 
det hade varit ett steg i rätt 
riktning. Kommunen ska na
turligtvis försöka få kontroll 
över så många lägenheter som 
mojligt och inte lämna över 
dem till privata intressenters 
godtycke. Det som händer 
med Bytaregatan 26 visar 
åter på den borgerliga majo
ritetens principlöshet och cy
nism. 

Ansv utg Ulf Nymark. Satt och tryckt pa Acupress i Lund av VB-red 

LPM-lagen 
Vi vårdarbetare på S:t Lars 
sjukhus i Lund protesterar 
mot förslaget till ny Psyk
riatisk vårdlag (LPM). 

Vi kräver att det framlagda 
förslaget om utvidgning av 
det psykriatiska tvånget be
stämt avvisas. 

Vi föreslår att hela frågan om 
tvångsingripande vid drog
missbruk underkastas en för
utsättningslös utredning, in
nan ett nytt lagförslag fram
lägges. 
Ovanstående uttalande och 
namninsamling har tagits av 
Sv. Kommunalarbetareför
bundets avdelning 40, sektion 
8 på S :t Lars, vid möte den 
11 april. 

Det nya lagförslaget inne
bär en mycket allvarlig för
sämring av möjligheterna till 
en många gånger livsräddande 
akutsjukvård för psykiskt 
icke sjuka missbrukare. 

SPORTSPALTEN 

KU-OISTRIKTET 
har en kurs för sympatisörer och 
nya medlemmar i Lund i hel
gen. Pil lördagskvällen är det 
fest i Lidforssalen . Folkets Hus, 
kl. 20 · 24. Alla välkomna! 
STADSDELSGRUPP NORR 
VPK Norr appellmöte · pil Fä
ledstorget kl. 12 - 13 lördag 
28.4. 

BLASORKESTERN. Repetition 
lördag 21 .4 kl10-12 pil Palaestra. 
TRÄFFPUNKT MARX 
Öppet hus pil lördag frän k 1. 
19. Joachim Retzlaff inleder 
om »M arxism och erot ik>). 
VPKiKU Bredg. 28. 
UTFRÅGNI NG 
Tisdagen den 24 april kl. 19 
pil FäladsgArdens aula anordnar 
elevkliren v id Fäladsskolan ut
frllgning av representanter för de 
politiska partierna. Utfrllg ningen 
är en uppföljning av de krav 
som eleverna fört fram bl.a. i 
demonstration och vid upp
vaktning av Sverker Oredsson . 
Hyresgästföreningens kontakt
kommitteer, bostadsrättsförening
ar och and ra organisationer kom
mer ocksll att framföra sina krav 
till politikerna. 

SOLIDARITETSARBETET 
i Afrika. Möte pli Korpamoen 
den 25 april kl. 19. Ulf Högberg 
läkare under tvi! är i Mozam
bique och l nga Pereira Bastos 
läkare sedan tre Ar i Angola, 
talar. Arr. Fakultetsgruppen i 
medicin och Lunds Afrikagrupp. 


