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VPK Lund i valet 
Just nu delas det ut en liten tryck
sak till de flesta hushållen i Lund, 
»VPK Lund inför kommunalvalet». 
Sådana massutdelningar är rutin för 
VPKs del. Nu i juni har emellertid 
även moderater och folkpartister 
spritt sin riks- och kommunalpoli
tiska propaganda i brevlådorna. Vi 
vågar påstå att den i jämförelse med 
förra valet ökade aktiviteten från de 
andra partiernas sida liksom deras 
kraftigare betoning av kommunal
politiken, är ett försök till svar på 
VPKs verksamhet. 

Det är bra att vi drar med oss de 
andra partierna till en aktivare poli
tik. Då blir motsättningarna tydliga
re , och på det vinner socialisterna. 
Men borgarnas förstärkta verksam
het måste mötas med än större in
satser från VPKs sida. Den av VPK 
och KU utsedda valkommitten har 
därför planerat för en mycket om
fattande valrörelse. 

Det kommer längre fram ännu 
flera flygblad. Kommunisterna har 
ju sitt handikapp med en i förhål
lande till de andra partierna myc
ket svag press, och vi får därför lita 
mycket till det kostsamma och tids
ödande sättet att själva sprida 
tryckt information. En stor utdel
ning i augusti sprider en riksfolder, 
en utförligare kommunalpolitisk 
folder samt valsedlar till alla hus

håll. Ungdoms- och invandrarväljare 

får sina särskilda propagandakuvert 
En ny utdelning i början av septem
ber betonar särskilt landstingsvalet, 
eftersom vi satsar hårt på att force
ra spärren och bli representerade i 
land stinget. 

Därtill kommer ifråga om tryck
saker sådant som stadsdelsgrupper
na själva skriver och sprider i sina 
områden. Det blir en rad kommu
nalpolitiska principprogram som 
ska tryckas nu i sommar, och som 
tillsammans med partiets centrala 
broschyrer ger information åt den 
som närmare vill studera partiets 
hållning på något område .. Sen har 
vi arbetsplats- och andra tidningar, 
»Verkstadsgolvet», »Vårdarbetarero>, 
»Stormvarning», »Eleven>> och »Små 
knutna nävan>, som alla kommer 
·med valnummer. Även -pionjärernas 
»Små knutna nävan>? Ja, de tycker 
inte att det är likgiltigt hur de vux
na röstar, utan de kommer att med
verka aktivt i valrörelsen. 

Ett annat sätt att synas är genom 
affischer. Även där kan vi vänta oss 
att de andra partierna i år tar efter 
VPKs initiativ från förra valet med 
lokala affsicher. Vi vågar dock på
stå att vi sätter upp fler och för
hoppningsvis även bättre. Det blir 
heller inte bara tryckta affischer 
utan även de i dubbel bemärkelse 
unika valmålningar som förekom 
både 1976 och i kampanjen mot 

VPK skuffas undan 
Sossar, moderater och folkpartis
ter har tecknat kontrakt på val
byrålokaler i paviljongen vid Bo
tulfsplatsen. Den 9 juni 1978 
fick fastighetskontoret dessa tre 
partiers ansökningar om loka
ler. Man kan undra vad det är 
för mygelosande tillfällighet som 
gör att de kommer samtidigt. Un
dersöker man saken lite närmare 
upptäcker man snart samman
hangen. 

Muntligen har VPK Lund fått 
besked om att få hyra butiks
lokalen i gamla mejeriet på Mag
le St Kyrkogata. Detta förslag 
är givetvis inte tillfredsställande. 
VPK Lund protesterar mot be
handlingen och mot handlägg
ningen av hela denna fråga. En 
valbyrå som ska fylla sin funk
tion måste finnas på en plats där 
människor naturligt passerar förbi 
och inte på en undanskymd 
plats. VPK accepterar inte att på 
detta sätt skuffas undan. 

Det kan inte vara någon över
raskning att det finns fyra i kom-

munfullmäktige representerade 
partier som önskar hyra valbyrå 
av kommunen (centern har en 
central lokal) och fastighetskon
toret har haft gott om tid att 
överväga saken och lösa proble
met. 

Självfallet kan inte den exakta 
dagen för inlämnande av ansökan 
vara avgörande för tilldelningen -
särskilt inte om man ser till den 
märkliga samstämmigheten i tid 
med vilken breven från tre av 
partierna har lämnats in. Dessa 
brev har diarieförts samma dag! 

Det är väl närmast en själv
klarhet i ett demokratiskt sam
hälle att partierna ges möjlighet 
att arbeta på ett rimligt sätt in
för ett val. Det borde också vara 
angeläget för fastighetsnämnden/ 
fastighetskontoret att inte få 
fläckar på sig genom att vissa 
partier behandlas annorlunda 
än andra. De politiska partierna 
måste naturligtvis behandlas lik
värdigt. 

E pas p-hus. 
Bland mötena är att notera att vi 

i år i motsats till förra gången blivit 

inbjudna till de andra partiernas de
batter. VPKs största tillställning blir 
i Malmö, där det den 25.8 hålles en 
stor träff med kommunister från 
hela södra Sverige. Här i Lund kom
mer ett stort torgmöte i månads
skiftet augusti/september. Även när 
det gäller appellmöten ute i bo
stadsområdena har vi varit före
gångare bland partierna i Lund, 
och även här räknar vi med att de 
andra tar efter oss. Men de kommer 
att märka att vi ligger minst ett steg 
före. 

Tråkigt nog är det ännu inte rik
tigt klart med den lokalrnässiga ba
sen för all denna verksamhet, kort 
sagt med valbyiålokaJ.. Lolca1er
kommer dock att anskaffas, och vi 
ska ha valbyråer inte bara i centrala 
Lund. 

Som synes satsar VPK hårt på val
rörelsen. När det gäller valutgången 
här i stan är vi optimister, särskilt 
efter den fingervisning som första
majdemonstrationen gav om vår 
styrka. Vi vet fortfarande att den 
mesta och viktigaste politiken görs 
utanför de parlamentariska försam
lingarna, men valrörelsen stimulerar 
det allmänna politiska intresset, och 
det måste vi naturligtvis utnyttja. 

Med anledning av att VPK Lund 
har inskrivit i sitt trafikpolitiska 
program lp-avet på cykel· och 
gångväg utmed Höje å och att 
Lomma kommun beslutat anslå 
413.000 kr för upprensning av 
åmynningen. 

Kommunen i Lomma har känt sin 
plikt 
att rensa i Höje å 
nog är det värt en liten dikt 
när renare å vi nu fd 
Men ansvaret vilar väl troligt ändå 
på Lundakommunen också 
ja borde det inte vara minst två 
w m värnar om Höje å 

Vägen till Lomma är bldsig och 
farlig 
det vet du w m cyklat därpå 
gärna skulle du stillsamt jordas 
på brinken av Höj e d 

Så röj dd en cykel- och gångväg! 
Stöd kravet från VPK 
om en ljuvlig, grönskande ldngväg 
vid stranden av Höje . 

Mjau 
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Interpellationer: 
Berlinska tryckeriet 
I en interpellation till kommun
styrelsens ordförande tar VPK 
upp Berlinska Tryckeriets flytt
ning till Burlöv. Berlinska ska 
flytta en stor del av sin verk
samhet och ca 225 arbetstill
fållen försvinner från Lund. 

VPK anknyter till nedlägg
ningen av Nordarmatur. Detta 
företag var lönsamt och Saab
Scania (moderbolaget) ökade sin 
vinst i fjor från 573 miljoner till 
721 miljoner. »l varje annan 
kommun i landet hade dessa 
händelser gett upphov till en 
febril aktivitet inom den fack
liga och politiska rörelsen. Man 
hade mobiliserat i kampen för 
jo b bero>, skriver VPK. 

VPK vill att kommunen ska 
starta en aktiv kamp mot beslu

-ren o1:h inte- lämna några meto
der och möjligheter oprövade. 
»Skulle borgare och socialdemo
krater svika kommer VPK att 
tillsammans med alla som står 
på arbetarklassens sida kämpa för 
varje jobb». 

VPK frågar i sin interpella
tion vilka konkreta åtgärder som 
gjorts för att rädda kvar jobben 
i företagen, vilka reaktionerna 
varit på Saab-Scania (Nordarma
tur) och Berlinska. Man frågar 
också om kommunstyrelsen 
är beredd att skärpa kampen för 
att förmå företagsledningarna att 
ompröva sina beslut. 

Cykelvägar 
I en annan interpellation, ställd 
till Gatu- och parknämnden tar 
VPK upp problemet med de 
skandalöst dåliga cykelvägarna 
från Lund till Södra Sandby 
och Dalby. Cykelvägarna är i ett 
skick, vilket vi tidigare påtalat 
i VB, som är helt oacceptabelt. 
I sin interpellation frågar VPK 
om man från nämndens sida 
tänker vidta åtgärder för att 
förbättra cykelvägarna och 
varför man tillåter ridning på 
Sandbybanan. 



Rune Linder är oskyldig! 

Ryktets vågor går ju höga efter 
gamla mejeriets brand. Näring har 
dc fått bl a av skriverierna i Lunda
blad et. Först sa brandchefen att allt 
tydde på mordbrand , och nästa dag 
mumlade han något om att »man ej 
kunde utesluta att det rörde sig om 
kortslutning». 

Den som ryktet utpekar som 
mordbrännare är ju fOrst och främst 
fastighetschefen Rune Linder. I 
andra hand nämns hans handgångna 
män: nämndens ordförande LR och 
den hårdföre LA. Låt oss emellertid 
omedelbart slå fast: vi tror inte för 
ett ögonblick att Rune Linder eller 
någon annan i fa stighetsnämnd eller 
-nämnd står bakom eldsvådan. 
Tvärtom ser vi det som mycket all
varligt att man i tider av s k politi
kerförakt utpekar personer som LR 
och LA, eftersom ju båda har vikti
ga förtroendeuppdrag. 

Det måste naturligtvis erkännas 
att indicierna mot fastighetschefen 
är mycket tunga. Hans iver att rase
ra det av kommunen förvaltade fa
stighetsbeståndet är så stark , att 
hans nit att uppfylla sina ämbets
p_likt,er knapt'ast räcker som förkla
nng. Man maste faktiskt även räkna 
med ett rent personligt lustmo
ment. Det är, sägs det man och man 
emellan, inte så märkvärdigt om 
han drabbats av den kortslutning 
som brandchefen så dunkelt syftar 
på och gått över gränsen till det 
rent olagliga. Någon har även påpe
kat att det rådde fullmåne på 
brand natten. 

Men mdicier är en sak, bevis en 
annan. Inte heller det faktum att 
Rune Linder sista arbetsdagen före 
branden köpte ett helt paket tänd
stickor i pressbyråkiosken vid Bo
tulfsplatsen behöver nödvändigtvis 
ligga honom till last, eftersom man 
inte på förhand kan utesluta att han 
skulle tända pipan "eller en träd
gårdsgrill, även om man knappast 
brukar köpa ett helt paket till så
dant. 

En härd för ryktena har kunnat 
lokaliseras till historiska institutio
nen. Man har där redan hunnit dra 
paralleller med Nikodemus Tessin 
d y, vilken j u som arkitekt till det 
planerade nya slottet i Stockholm 
var starkt p'ersonligt intresserad av 
Tre Kronors brand 1697 . Nu kan 
man inte komma ifrån att histori- · 
kerna är intressanta vittnen i- sam
manhanget, eftersom deras institu
tion ligger mitt emot fastighetskon
toret , över vars personal de alltså 
har full insyn. 

Med tanke på stämningen i lten lo
kala debatten hoppas vi nu att våra 
skr iverier kan bidra till att hejda de 
infama ryktena. Vi är dock inte 
övertygade om att de är tillräckliga. 
Bäst för alla parter vore det om fa
stighetschefen och fastighetsnämn- . 
dens ordförande i en kraftfull de
menti förnekade att de hade med 
branden att göra. 

Hursomhelst: intill dess att bin
dande bevisning levererat s vägrar vi 
att tro på uppgifterna att det var 
Rune Linder som tände på meje
riet! 

Pampväldet stärks i Lund 
Så är de så kallade partiöverlägg
ningarna avslutade. Efter åtta mö
ten i rådhuset enades socialdemo
kraterna, centern, folkpartiet och 
högern om ett fullt utbyggt 
pampvälde i Lund. De tre nuva
rande kommunalråden får sina 
oppositionsbröder upphöjda till 
kommunalråd så de blir fem. 

Kravet på fem kommunalråd 
har ställts framför allt av social
demokraterna - samma social
demokrater som för fem år sedan 
med full kraft bekämpade ett 
fjärde kommunalråd och även 
menade att det knappast fanns 
jobb för tre. En annan förmän 
för f.d. kommunalråd , de feta 
pensionerna som idag inte nag
gas i kanten om man uppbär lön 
för ett nytt jobb, de var inte 
heller socialdemokraterna bered
da att bekämpa. Ty man svalde 
utan vidare kravet frän främst 

. 
högern , som här visar f itt rä tta 

,ansikte, att pensionen inte ska rc
·duceras - bara om man f'ar ett 
annat offentligt uppdrag. Det be
tyder att ett · kommunalråd som 
avgår och blir direktör för Alft~
Laval eller Tetra Pak kan räkna 
med en tämligen bekymmersfr i 
tillvaro. Det ska hållas folkpar
tiet räkning för att de åtmin· 
stone hade krävt en skärpning 
för sådana fall. 

Man kan undra över att 
socialdemokraterna så helt har 
fallit undan och ställt upp på 
överenskommelser med borgar
na i dessa frågor. Arbetarkom
munens ordförande Ove Persson 
hyllar också överenskommelsen 
för att den »stärker demokratfro> 
i Lund. Vad han syftar på är väl 
att ledamöter och presidier i 
nämnderna får kraftigt höjda ar
voden, och att arvoden införs 
även i fullmäktige. 

Från Papegojelyckan 
Torsdagen den 7 juni hade vi ett 
välbesökt bostadsmöte på service
hemmet på Papegojelyckan. Till 
mötet hade kontaktkommitten in
viterat pressen och lokalradion, 
som dock lyste med sin frånvaro. 
sydsvenskan hade emellertid in
tervjuat en av kommittens med
lemmar tidigare under dagen. 

Bakgrunden till pressinbjudan 
var att vi samma dag hade upp
vaktat Fastighetsbolagets VD 
Sven Åke Tilly med en skrivelse 
och 350 namnunderskrifter . 
skrivelsens krav var att vi ville 
att en gemensamhetslokal ställs 
till förfogande för hyresgästerna 
inom området. 

När kontaktkommitten börja
de sitt arbete i februari, trodde 
vi att vi skulle kunna utnyttja 
de fina lokaler som fmns på 
servicehemmet Men det var 
mänga svårigheter, bl.a. automa
tisk låsning av ytterdörren kl.l8. 
Det blev alltså vår viktigast upt>· 
gift att fä fram en lokal och var 
första uppvaktning på Fastighets
bolaget ledde till att vi fick 

Seger 
Sd har då Seger öppnat. Den nya 
konsumentföreningen har fått lo
kal på Gotlandsvägen (mellan 
Järnåkravägen och Klostergården) 
en fd. /CA-butik. Affären har nu 
varit öppen i nästan en månad 
och fungerar redan väl. Efter en 
trevande start med få varor 
bl.a. rotfrukter, ägg, russin och 
spannmålsprodukter från Moder 
Jord, har man nu köpt in en kyl
disk. Detta innebär att man kan 
bredda sortimentet med bl.a. 
mejeriprodukter. På det viset har 
man allt mer blivit en närbutik 
för människorna i området. 

När Veckobladet är nere hos . 
Seger har de som är aktiva i fö
reningen möte. Varje tisdag efter 
stängning sätter man sig ner och 
diskuterar med utgångspunkt frän 
de erfarenheter man vunnit under 
veckan. Man har ansvariga för 
olika arbetsområden, en är an
svarig för ekonomi, en för inköp 
o~v. Ikväll diskuterar man mest 
inköp. Förutom mejeriproduk-

besked om att det inte fanns 
någon sådan lokal. Det enda som 
vi möjligen kunde erbjudas var 
något källarutrymme. 

Vi lät oss inte nöja med det 
beskedet utan tillsatte en sär
skild lokalgrupp som skulle 
fortsätta arbetet. Detta har re
sulterat i skrivelsen och namn
insamlingen i vilken ett tjugo
tal hyresgäster deltog. Det var 
ett fåtal som nekade skriva på 
men det var mänga som inte var 
hemma. _ 

Under vår andra uppvaktning 
ställde sig Tilly mycket positiv 
till värt krav. Han var fullt inför
stådd med att vi skulle ha en 
lokal i markplan och frågade hur 
stor vi ansåg oss behöva. 

Förutom lokalgruppen har vi i 
kontaktkommitten en arbets
grupp som planerar en gårds
fest i augusti samt en annan grupp 
som arbetar på att förbättra re
lationerna med servicehemmet. 
Barnen i 8-12 års åldern behö
ver också vårt stöd då det helt 
saknas lekredskap för dem inom 
området. 

ter diskuterar man att börja 
sälja bröd och hygienvaror. Ef
tersom Seger har principer i 
sitt handlingsprogram om bra 
varor, giftfritt och biodynamiskt 
odlat vill man naturligtvis inte 
sälja vad som helst. 

Öppettider 
Affliren har begränsade öppet
tider, mellan 17 och 19 mändag
fredag och 10-14 på lördagar. • 
Detta beror på att man än så 
länge f'ar lita på frivilliga kraf
ter. I en framtid hoppas man 
kunna anställa någon, men dit 
är det nog långt än. 

Hälsokost 
Seger har också som mål att vara 
ett alternativ till hälsokostaffa
rerna, som ofta är mer dyra än 
hälsoko st. I det avseendet har 
man säkerligen lyckats bäst. 
Man försöker vara billigare på 
alla varor och hade man haft 
lokal mitt i stan så hade man 
säkert varit ett alternativ till 
de hälsokostare som finns där. 

Satt och tryckt av VB·red pi AC~·pressl Lund. Ansv. utg. Ulf Nymark 

VPK menar att man inte 
löser demokratifrågorna genom 
att ge förtroendevalda mera be
talt och somliga 'förtroendevalda 
feta kommunalrådslöner. Man 
menar att det snarare skapa ~ 
~törre klyftor mellan dessa för· 
troendevalda och de »vanliga 
människorna» i bostadsområdena 
och på arbetsplatserna. Ty det är 
alla dessas möjlighet att vara 
med och påverka besluten om sin 
egen miljö och sin egen framtid 
som VPK anser vara viktigast att 
förbättra. Det gör man inte ge
nom att mer än dubbla arvodet 
till ordföranden i sociala central
nämnden eller genom att införa 
sammanträdesarvoden för full
mäktige. Istället för feta kom
munalrådslöner borde hela oppo
sitionen fått förbättrade arbets
möjligheter, t.ex. i form av 
kommunala sekreterare med mått
lig lön. 

Strålande tider 
Skolan är slut 
nu går vi ut 
en underbar framtid vi har 

Livet är här 
i Benny är jag kär 
en plats i Abbajag tar 

Jan lånar en femma 
av morsan därhemma 
och startar en häftig boutik 

Jag satsar på sport 
på is blir nåt stort 
som proffs i hockey bli rik 

Vad är det för trams 
att stämpla hos AMS 
sin egen framtid man gör 

Medelbetyg: 2, 3 
men skit i de 
jag ska nog bli SAF-direktör 

hin 

VPK Lunds årsbok 
Som vi tidgara har skrivit i VB sA 
har VPK Lund givit ut en Arsbok 
»Lund sett frän vänsten>. Vi har 
anledning tro att mänga inte vet 
hur man fllr tag i bo ken. Sll här 
enkelt blir det i fortsättningen: 
Sätt in 11 .50 (Boken 10:- plus 
porto) pli VB:s postgiro 17459-9 
samt skriv Arsboken sll skickar 
vi den till ar. Glöm inte skriva 
namn och adress på postgirota
longen .. 

Demonstrera på lördag 

l Malmö mot kärnkraften. Sam 
ling stortorget kl. 12.00. Fest 
i Pildammsparken lördag/söndag. 

l Lund till stöd för en interna
tionell konferens i Rom 28-30/6 . 
för en bred, allmän och obe
gränsad amnesti och tör demo
kratiska fl'! heter i . Brasilien . 
Samling kl. 10.30 pli Clemen"· 
torget. 

Sommaruppehåll 
' Veckobladet gör nu sitt trad i
. tionalla sommaruppehllll. Vi har 
ännu inte definitivt fastställt när 
vi literupptar utgivningen pli sen
sommaren. Men det blir nllgon 
gäng i början eller mitten 8/V 

augusti. Månaden, innan valet 
utkommer Veckobladet två 
glinger per vecka. Vi önskar våra 
läsare, vänner som motståndare, 
en skörl sommar! 


