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Fredagen den 18 maj 

Dl!t har varit energivecka i Lund med 
utställning i stadshallen, specialnum
mer av det lokala pressröret Vi Lunda
bor,ja kort sagt allt vad den lilla staden 
förmår. Kommunalrådet Oredsson in
vigde, de lokala notabiliteterna drack 
juice och nickade förnumstigt huvu
dena över termostatventiler och anvis
ningar för sökande av lån för tilläggs
isolering. Till och med de besvärliga 
miljöaktivisterna var för tillfallet tämj
da och stod för en prydlig utställning i 
bottenplanet. Där fanns också de poli
tiska partierna, från VPK till modera
terna, tävlande om att visa de mest väl
artade utställningsskärrnarna. Social
demokraterna - det kända mittenpar
tiet i Lunds politik -var helgarderat och 
körde både med kärnkraft och SAFE -
det gäller ju som bekant att slå både till 
höger och vänster. I vimlet märktes 
Larry And o w, den kände miljökämpen. 
Den berömda kommunala lundaandan 
stod så tjock över det hela att man fick 
andningssvårigheter, längtade efter en 
busvissling mitt i allt samförståndet 
och tyckte att svavelångorna i luften på 
stortorget kändes som en befrielse ef
teråt. 

Nej, vi är inte emot energisparande, 
men frågan är om det inte blir ett slag 
i luften med den här sortens jippon. 
Här visades nu en utställning från 
Svensk Byggtjänst (inhyrd för 70.000 
enl. uppgift) där byggvaruindustrins ge
mensamma marknadsföringsorgan tala
de om hur den fiffige villaägaren skulle 
kunna isolera och greja. Men samtidigt 
kanske husägaren passar på att inreda 
vinden och bygga till en bastu i garaget 
- Svensk Byggtjänst hjälper honom sä
kert. 
Energisparande som ska vara något 

värt måste faktiskt äga rum på en sam
hällelig nivå. Om man menar allvar 
skulle man kräva stopp för småhus
byggnaden i de yttre kommundelarna 
och all elvärmen där, och då skulle det 
säkert bli ett slut på samförståndet. 
Det är helt enkelt ett bedrägeri att 

påstå att energisparande i stor skala 
kan ske u t an att vi drastiskt ändrar på 
vissa förhållanden i det här samhället . 
Samförståndet är falskt. En högin
komsttagare förbrukar privat ca tre 
gånger så mycket energi som en lågin
komsttagare. Energifrågan är . bland 
mycket annat - och kanske främst -en 
klassfråga. Det allvarligaste energipro
blemet verkar nog som vanligt vara 
bristen på politisk energi. 

Pionjärernas riksträff 
Pionjärerna hade riksträff i Lund 
den 12-13 maj. VB-red bad en av 
lun.dapiorifärerna att berätta hur det 
mde varit. 
En riksträff är alltid svår att ge
nomföra, men vi lyckades faktiskt 
väldigt bra med tanke på omstän
digheterna. Pionjärerna i Lund har 
ju verkligen ingen erfarenhet av så
dana här stora evenemang. 

För ungefar fyra månader sedan 
tillsattes en grupp som skulle pla
nera hela träffen, den bestod av 
pionjärer från Lund och Skånes 
pionjärutskott. Det var denna grupp 
som hyrde lokal, eller fick KU till 
att göra det, skaffade polistillstånd 
till ett appellmöte, löste matfrå
gan (VPK ställde upp). Vi fastställ
de också programmet, vilka frågor 
som skulle tas upp på grupparbetet 
osv. 

Först på programmet var appell
mötet på lördagen klockan tolv, 
men redan kl 9 fanns det folk på 

stationen, som ivrigt väntade på de Klockan sex bötjade träffens un
första grupperna. Först på plats var derhållningsdel med att de olika 
Falun, därefter följde Kristianstad grupperna presenterade sig mer ut
Göteborg och Stockholm. förligt. Många spelade teater, bl.a. 

Appellmötet genomfördes tidsen- Kristianstad, som framförde en 
ligt och flöt fint. Förste talare var mycket träffande pjäs på temat Ar
Christina Löfgren, sen kom Micke betare _ Kapitalister. Sen kom ett 
och Marit oc.h sist Anna R., som spelmanslag, som spelade vals, pol
pratade om internationella barnå- ka osv. 
ret. Pionerna sjöng kraftfullt och Klockan nio dagen därpå var det 
fint mellan va!je talare. Vissa stö- frukost och redan tio var gruppar
rande inslag som t.ex. spottande betet igång. Redovisningen påbör
raggare och bilar som skulle igenom jades elva och avslutades halv två 
fanns dock. 

Till lunchen klockan ett var alla med paus för lunchen. Det var en 
69 pionjärer samlade och vi kunde mycket givande redovisning, många 
därför bölja med grupparbetet efter intressanta förslag och tips lades 
en kort information om det plane- fram. 
rade pionjärhuset och en hälsning Halv ett åkte första gruppen och de 
från Skånes distriktsstyrelse. andra följde strax efter. Vi hann 

dock avsluta mötet med den tradi-
Frågorna vi diskuterade var Hur blir . . 
vi fler? Hur ska vi nå ut bättre? Var- t10ne~a InternatJonal_en, efter att ha 
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de flesta kunde boiJa sma redovis-
ningar innan kvällsmaten. 

Kommunal cykelfälla Vänsterns vårpromenad 
Att något liknande skulle tillåtas 

med en bilväg är otänkbart, iden att 
man skulle gräva ett avloppsdike 
tvärs över dalbyvägen utan att täcka 
över det omeddelbart är otänkbar. 

Som vanligt fortsätter Lunds kom
mun att nonchalera cyklisterna. 
Det vackra vädret har lockat till 

cykling och till att pröva de av 
kommunen så omskrutna cykelvä
garna till Sandby och Dalby. 
Sandbyvägen är gropig och full av 
hål, och den ena kanter sluttar på 
ett förrädiskt vis ner i en sandig rid
stig. Inte mycket att skryta med . 

Men vägen från Dalby till Lund är 

faktiskt på sina ställen direkt far
lig. Ofta ohyvlad och skumpig. Be
läggningen på den långa och branta 
sluttningen från Hardeberga kyrka 
ner mot Arendala gård utgörs även i 
år av slirig singel, som gör risken för 
en sladd stor och som far illa vid 
cykeln. 
Och synnerligen raffinerat har nå

gon - precis nedanför backen- grävt 
ett dike tvärs över cykelvägen. Inga 
varningsskyltar här inte! Det är rena 
turen att man inte står på näsan, an
tingen för att man kört i diket eller 
för att man försökt tvärbromsa 
och slirat i gruset. 

Nu är det hög tid att skaffa biljet
ter till vänsterns vårpromenad nu 
på söndag. I fjor tog de som be
kant slut. Även i år far vi med ext
ratåg till Rövarekulan och det 
blir som vanligt all- och annan 
sång, dragkamp och andra lekar 
ute i grönskan. Själva promenaden 
är två kilometer, så det bör inte 
avskräcka vare sig barnvagnsförare 
eller andra. 
Till den korta men etablerade tra
ditionen hör ett tal som skall 
handla om skånes natur och ar
betarrörelse. Få är bättre läm
pade att hålla ett sådant än för
fattaren Christer Persson, och 
glädjande nog har han lovat att 
ställa upp. 
Biljetterna kostar 25 kr. (barn 
fritt) och de finns på Bokcafet. 
Ev. överblivna vid tåget, som 
går klockan 9 och är tillbaka vid 
16-tiden. 
Glöm inte matsäcken! 



Inför valet 

- Jo, jag såg nånstans att det 'är så 
här års de flesta väljare bestämmer 
vad de ska rösta på i höst, så när jag 
såg att det skulle bli debatt om 
kommunalpolitiken i Lund tänkte 
jag att jag får gå dit och få lite 
underlag. Men de flesta tycks re
dan ha bestäm t sej, för inte var 
det många som hörde på. 

Längst ut på podiet satt en 
karl som såg väldigt snäll och ärlig 
ut. Han sa att han hette Andersson 
och var från Sandby och tyckte att 
vi skulle rösta på centern. J a, det 
kände jag mej beredd att göra ett 
tag för han talade så rart. Men så 
sa han att han ville lägga en skola 
på Vipeholrn, för han hade upp
täckt att det var fint därute när 
han hade varit där i annat ärende. 
Då förstod jag att Sandbybönder 
nog kan vara bra i Sandby, men i 
lundapolitiken vill jag ha folk som 
vet hur det ser ut i stan och inte 
är beroende av tillfilliga upptäck
ter. 

Intill honom satt Ryde från 
moderaterna, och han var också 
väldigt len i mun och talade om 
»social upprustning», och det är 
man inte van vid från det hållet. 
Men det gick jag ändå inte på. 
Ryde såg heller inte riktigt pålit
lig ut. Skulle aldrig köpa en begagn
ad bil av den karlen. 

Men Gustavsson från sossarna 
ser då ut som pålitligheten själv, 
och han predikade med malm och 
darr i rösten så jag kände mej rik
tigt högtidlig. Fast sen sa han att 
»vi tycker att arbetet ska vara 
kållan till allt välstånd», och då 
tänkte jag på att Nisse själv får 
sitt välstånd från en saftig kommu
nalrådspension, och det har ju inte 
precis med arbete att göra. Så på 
honom röstar jag inte. 

Sen blev det högtidligt igen, 
för pastorn därframme talade så 
vackert om »medmänsklighet>>. 
Nej visst nej, det var ju inte pastor 
Blomquist som sa det, han var ju 
bara med som ordförande, utan 
Oredsson som satt på pastorns 
Högra Sida. Men sen blev hans 
högvördighet Oredsson upprörd. 
Det var nånting om kommunisten 
Bommarco som inte hade visat 
»parlamentarisk hyfS>> eller nåt an
nat fint, utan hade snackat en dryg 
timme i fullmäktige om invandrare, 
och pastorn, jag menar Blomquist, 
hade inte fått stopp på honom. Men 
nu har jag hört säjas att italienarn 
var riktigt bra, och inte hade han 
hållit på så länge om det inte var 
viktigt, för han skulle väl upp och 
stämpla in i köket på Vipeholm 
nästa morgon. Inte för att jag vet 
hur dags Oredsson stämplar in, men 
det är knappast före åtta. Och pas
tor Blomquist, han jobbar ju bara 
sön- och helgdagar. 

Så Oredsson röstar jag inte pa. 
Han ljuger förresten för mycket. 
Det gör Birger Rehn också, men 
han har i alla fall glimten i ögat 

Klassamarbete m, fp, c och s 
I raden av VPK:are till kommun
fullmäktige har vi kommit fram 
till Thomas Schlyter, nr 6 på lis
tan. Thomas är väl bekant för de 
fle sta av VB:s läsare och vi frågade 
honom hur han vill beskriva den 
socialdemokratiska »Oppositionspo
litikeiV>? 

- Borgarna har under alltför 
många år haft stöd i flera av sina 
krav och åtgärder från socialde
mokraterna. Den klassamarbetspoli
tik som rått mellan borgare och 
socialdemokrater i Lund. och som 
de bruk~ hylla som ett uttryck för 
den s k Lundaandan, det klassam
arbetet har VPK haft som mål att 
bryta här i Lund . Vi har tidvis 
tyckt att vi varit på väg, och lyc
kats förmå socialdemokraterna att 
skärpa upp sig gentemot den bor
gerliga politiken, men i en rad frå
gor finns det fortfarande en all
deles för stor undfallenhet från 
socialdemokraterna för borgerliga 
lösningar. Så har t ex socialdemo
kraterna inte dragit sig för att låta 
kommunen pumpa in hundratusen
tals kronor i privata fastigheter -
som kommunen ska använda under 
några år - i stället för att överta 
husen. Det gäller både gamla Ver
dexa vid Tullgatan, där gymnasie
skolan ska in, och framför allt 
Åke Hans, där borgare och social-

demokrater tänker betala stora 
summor till Fabriks- & Hantverks
föreningen, som inte har någon nyt
ta av huset. Och vad är det man får 
i gengäld? Jo, några futtiga kvadrat
meter föreningsexpeditioner för 
pensionärerna. 

- Vad är det då för politik som 
du menar att VPK vill föra i Lund? 

- J ag tror att de flesta känner 
våra krav på en rad områden, där 
vi framför allt har ett kraftigt stöd 
och tryck på oss från grupper ute 
i samhället. För det första är det 

föräldrar som kräver bra och till
räckligt med daghem och fritids
hem, och som tillsammans med 
personalen aktivt kämpar för kva
litet i barnomsorgen. En bra barn
omsorg är ett viktigt medel att 
fostra våra barn att fungera i 
grupp, att arbeta och utvecklas 
kollektivt. För det andra är det 
boende som kämpar mot de allt 
högre boendekostnaderna och mot 
de tilltagande orättvisorna mellan 
olika boendeformer. F ör det tredje 
är det unga och gamla lundabor 
som kämpar för att bevara den stad 
med de byggnader vi har och som 
avvisar vaije hot mot stadens mil
jö, antingen det är från bilismen 
eller från kommunens rivningsglada 
s k »stadsförnyare». Och för det 
fjärde är det folk som kämpar tor 
en god arbetsmiljö och inte minst 
för att få behålla sina jobb. 

- Jag tycker jag känner igen 
en del av det du sagt här? 

- Ja, en del av det har tog jag 
upp i folkpartiets debattmöte i tis
dags. Det var en rätt trist tillställ
ning med lite folk och kommunal
och oppositionsråd i panelen, så jag 
tycker de här förtjänar att uppre
pas! 

Bommarco och invandrarnämnden 
Det är inte utan att man undrar vad 
det är för människor som sitter i 
kommunfullmäktige i Lund. 
När Tarcisio Bommarco på senaste 
kommunfullmäktigesammanträdet 
höll ett långt politiskt analyserande 
anförande om varför den borgerliga 
mzjoriteten avvisade ett socialde
rookratiskt förslag om invandrar
riimnd ställde han nästan till med 
skllndal. 

Vad många borgare och socialdemo
krater tyckte och sa förbjuder oss 
vår anständighet att skriva i Vecko
bladet. Men det var fullt i klass med 
fastighetschefens famösa insändare 
för något år sedan. De mest 
välvilliga u !tryckte sig ungefår så 
här: »Det var intressant och tanke
väckande, men Tarciscio borde inte 
ha sagt det här utan på ett politiskt 
möte.» Sverker Oredsson tog upp 
händelsen på den »stora>> kommu
nalpolitiska debatten i tisdags. Han 
menade att VPK var parlamenta
riskt opålitligt. Vi hade talat politik 
i kommunfullmäktige. Vänsterpar
tiet kommunisterna i Lund har 
många gånger sagt att borgarna och 
socialdemokraterna försöker ge 

samtidigt. Så ett tag lutade jag åt 
sossarna i alla fall. Men så var det 
en nere i salen som började prata. 
Ja , han blev förstås nerhyssjad av 
pastorn och de andra, men han 
hann i alla fall få ur sej att det 
gällde miljoner. »Di målar en gitng 
men låter kommunen betala för 
tre. för det är ingen avsyning». 

Då förstod jag att jag maste 
rösta på kommunisterna, för de 
har en avsynare överst på sin 
lista. Det tycks vara en del som 
behöver synas här i stan. 

kommunalpolitiken ett sken av 
förnuft och samforstånd. De vill 
dölja att kommunalpolitiska frågor 
är politiska i den betydelsen att 
ställningstaganden grundas på de 
klassintressen och den ideologi man 
företräder. Det är kommunisternas 
uppgift att klargöra de kommunala 
beslutens bakgrund. Detta gjorde 
Tarcisio i fullmäktige senast. Han 
visade att anledningen till invand
rarnas svåra situation i Sverige hör 
samman med deras klassbakgrund 
och klasstillhörighet. Majoriteten 
invandrare är en del av sina hemlän
ders arbetarklass och de blir en del 
av den svenska arbetarklassen. De
ras problem är i huvudsak arbe
tarklassens problem i ett modernt 
kapitalistiskt samhälle och lös
ningen på deras problem finns i en 
framgångsrik klasskamp tillsam
mans med svenska klassbröder och 
systrar. Det är därför självklart för 
VPK att kräva full rösträtt för in
vandrarna precis som det är själv
klart att borgarna är skeptiska eller 
direkt avvisande till detta. 
De borgerliga politikernas ointresse 
för invandrare är riktat mot dem 
som arbetare. Tarcisio visade med 
historiska exempel hur invandrare 
från adel och överklass, t.ex. det 
nuvarande kungahuset med drott 
ning och allt tagits emot med öppna 
armar. De har inte gett upphov till 
invandrarproblem. 
Socialdemokraternas förslag till 
invandrarnämnd är so m helhet ett 
positivt förslag , men det är inte till
räckligt. Tarcisio visade också att 
på flera punkter uttryckte det en 
direkt felaktig ståndpunkt genom 
att betona dc kulturella och et
niska särdragen för starkt. Här 

Ansv. utg.: Ulf Nymark. Sättn. & tryck : VB·red på acupress, Lund . 

fanns möjlighet till en utvecklande 
politisk debatt om invandrarpoli
tiken mellan arbetarklassens två 
partier, men många socialdemo
krater verkade så ovana och förvir
rade av att man pratade politik i 
kommunfullmäktige att de tog 
tiden på anförandet i stället för att 
lyssna på innehållet. 
Borgarna hade redan klart markerat 
sin inställning genom att på tre ra
der, utan motivering, säga nej till en 
invandrarnämnd. 

Rolf N. 

TRÄFFPUNKT MARX . Öppet hus 
lö 19.5 fr. kl. 19. >> Vad gör v i av 
sommaren, kamrate r?>> Thomas 
Schlyter v isar bilder f rån VPK :s 
sommarläger. VPK/KU Bredgata n 
28 . 
ÖSTER. stadsdelsmöte to 31 .5 
kl. 19. hos Margareta Arim , Uar
dav. B 117. 
BLÅSORKESTERN. Lö 19.5 kl. 
18.30 på Korpam oen tränar sex
tetten , framträdand e 19.30. 
Sö saml. Lund C 8.45 till Väns
terns vårpromenad, alla noter. 
To 31.5 genrep för pingstkonsert . 
VÄNSTERNS VÅRPROMENAD. 
Sö 20.5. Se sep. notis! 
BOKCAFEFEST. Lö 19.5 kl. 19.30. 
Korpamoen, Småla nds nation. Köp 
biljetter idag eller på lördag p å 
Bokcafet. 

" · 


