
Vl~(~llf)IIJ .. AJ)I~'I, 2s 
UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND UTKOMMERFREDAGAR 
'Bredgatan 28, 222 21 Lund Telefon: 046/ 13 82 13 
Postgiro: 17 459-9. Pren. 30 kr/år 

n "· r1. .,., « t,· · 

Socialdemokraterna 
Lund och Barsebäck 

Genom beslutet om en folkom
röstning i kämkraftsfrågan försö
ker man föra undan energiprob
lemen och slippa dem som huvud
nummer i valdebatten. Flera par
tier försöker också undvika att ha 
någon mening i frågan, man redo
visar istället - för säkerhets 
skull - olika åsikter. Socialdemo
kraterna är ett särskilt tydligt 
exempel på åsiktssplittring i den
na fråga. 

Men oavsett · resultatet i folk
omröstningen borde man redan 
nu här i Lund - separat och i 
valtider kräva besked om Barse
bäck. Ingen fornekar ju att 
kärnkraftsolyckor kan inträffa. 
Och Barsebäcksverkets placering 
är, milt uttryckt, synnerligen illa 
vald. Vid en olycka hotas be
folkningen i ett av norra Europas 
tätast befolkade områden, och 
däri ingår ett grannlands huvud
stad, Köpenhamn. Opinionen i 
Danmark mot placeringen av Bar
sebäcksverket bara växer. Före
trädare för den danska organisa
tionen OOA (Organisation fo r 
Oplysning om Atomkraft) har 
nyligen uppvaktat den svenska 
regeringen och krävt att Barse
bäck ska väck. 311.950 danskar 
har skrivit under på detta, hit
tills. 

VPK Lund har tidigare i vår 
i kommunfullmäktige i en motion 
krävt att Lunds kommun skulle 
instruera sina representanter i 
Sydkraft att verka för en ner
läggning av Barsebä,·k . En majo
ritet av moderater, folkpartister 
o.:h socialdemokra t ~:r avslog mo
tio nen. Under debatten i full · 
mti ktige var socialdemokraterna 
mycket tysta. Har de inga åsik
t•:r i IJ·iigan. eller ville de inte 
av~Jöja sin splittring? 

Nu är det dags att ställa en 
iippcn fråga: Vilken falang har 
miljN ite t i Lund '' Kommet so· 
cialdcmokraterua i Lund t>fter 
t>n eventuell framgång i kommun
fullmäk tigevalet att verka för en 
'i!vvcckling av BarscbäGk? Väljarna 
lt:u riitt att f~ besked. Före valet. 

Komm·unalt förköp 

kan rädda jobben 
VPK Lund motionerar i fullmäk- som köpare John Mattssons 
tige om att kommunen ska an- ställe. 
vända sin kommunala förköpsrätt Kommunalt forköp i det här 
till att förvärva Berlingska Trycke- fallet är ytterst angeläget av två 
riets fastighet i kv. Gråbröder. anledningar. Dels skulle man mot-

I motionen framhåller man att verka spekulation och möjliggöra 
det är ett centralt krav i VPK :s en förnuftigare planering i cen-
politik att all mark ska överföras trala Lund. (Sparen efter John 
i samhällets ägo. Gång på gång har Mattsson i kv. Bryggeriet är ju 
VPK Lund krävt att kommunen rätt avskräckande) . Dels skulle 
ska driva en aktivare markpoli- ett kommunalt förvärv av fas-
tik genom att utnyttj a sin för- tigheten kunna öka chanserpa 
köpsrätt. Detta är speciellt viktigt till att Berlingska tryckeriet 
i stadskärnan, där den privata spe- blir kvar i Lund . En viktig anled-
kulationen är allra grövst. ning t~ Berlingsk~s planerade 

I fallet Berlingska har den tid i- lltflyttnm~ till Bllrlov, eft.er m~r 
gare ägaren SKEAB (Svenska kyr- an 300 år 1 Lund, ar att d~ mte far 
kans elmnomiska aktieholagf så:n--~.anna kvar som korttidshyres-
fastigheten till John Mattsson AB gaster hos .Jo~n Mattsson. ~om-
för att få loss kapital. Kommunen ~unalt .. for~op. kan ~ikalt 
har fortfarande möjlighet att ut- andra forutsattn.mgarna for det 
nyttj· a sin fö rköpsrätt och gå in b_esl~ t et . och rädda 7 5 arbets

tillfallen 1 kommunen. 

Helena Svantesson 

l vår serie kända fuudapolitikcr 
har turen kanunit ti!l Ilelena 
Svantesson, andra namn pa lands
tingslistan for VPK. 

Du lämnar nu kommunalfX!: 
litiken efter 2 perioder i f ull
mäktige. I stället ställer du upp 
på landstingslistan. Varför? 

Jag tycker att jag behöver ut
nyttja mina yrkeskunskaper som 
läkare för att fora den politik som 
VPK står för i landstingsfrågor. Vi 
har inget mandat for närvarande i 
landstinget men det finns mänga 
frågor som är viktiga att driva där. 

Du är alltså läkare och lands
tingsanställd. Ser du någon kon' 
flik t i detta? 

Nej, tvärtom. Jag har 20 års 
erfarenhet av hur sjuka människor 
har det. Visserligen jobbar jag på 
en specialavdelning inom barnreu
matologin . Den avdelning jag 
jobbar på är den enda i lattdet. 
Men jag har också erfarenhet från 
psykiatrin och hur människor har 
det socialt. Jag har också rrfaren
het av hur människor som är par
tiellt arbetsföra istället för arbete 
fä r sj ukpcnsi01i Detta innehär 
oftast att de lcvt•r rtt mindre 
aktivt liv. 

Kommer du att stödja de krav 
!KJm de lågavlönade i sjukvården 
ställer på högre löner och bättre 
arbetsförhållanden? 

1979 5 : e ärg. 

student 

i Luttd 
Grupperna och pat tiema på 
högerkanten växer upp som 
svampar ur jorden. Det är uästan 
omöjligt att hålla reda på alla små
sekterna, Skånepartiet, S Kl', 
Centrumdemokratern, Nya Partiet 
o.s.v .. 
I dag hade vi tänkt ha en liten 
betraktelse över ett av de mänga, 
nämligen Student i Lund . men 
när vi skulle fatta pennan för att 
skriva något giftigt um Gunnar 
Oom och hans opolitiska vänner 
i kårstyret så nådde os~ bud<!! att 
man har la15t ner verksamheten. 
Vissa motgangar tar tnan me.d 
jämnmod. 

Enligt sista rapporter från liins
styrelsen i Malmö ställer fOl
jande partier upp i kommunal
valet i Lund: VPK, fp, c, m, sap, 
apk, skp, kds, kaf,centrurndemo
kraterna. 

Det behövs högre löner för 
baspersonalen. Löneskillnaderna 
är för stora, men även arbetstider
na är svåra. Jag fattar inte hur 
sjukvårdsbiträdena accepterar att 
jobba varannan helg. Andra 
fackliga frågor !;om är viktiga är 
personaltätheten som är for låg 
vissa tider på dygnet san1t med
bestämmandefrågur. l dessa fr agor 
försöker jag ä~cn vPr:, aktiv p;) 
fältet, exempelvis i fa~k l öre
ningen 

Å·r det mer du tycker är v;k
tigt i landstingsp·Jlitike/1? 

Den törebyggandt' h~ls.lv"di
den är viktig . Dä mt'nar jag i'll•! 
att jogga ute på Skryllc utan jag 
menar att lttan mås<e lörb~ltr: • 
arbetsmiljön odt allmänmil.iöll 
Andta $akcr iir rörctagshäi:.ovåt
dcn ·;om skall förstärkas . o~.:h 
ställas under landstingets regi . 
I.andstingd mås1c också stalla re
surser till fi:irtogancle for regel
bundna och täta hälsokontroller 
för kvinnor som är i riskåldern 
för cancer. D..:t fmns bra metod u 
för detta. S.k. mammografi. 



Vi 5 
på baksidan 

Enligt tidningsuppgiller nyligen 
överväger Olof Palme att avgå om 
hans parti förlorar valet. Vi ställde 
frågan till de fem kommunalråden : 
Tänker ni ta konsek vemrrna och 
avgå om det går dåligt !ör ert pa.I ti i 
Lund'! 

Lennart Ryde (m) 
- Tyvärr inte. Så länge Rune Ry

den blockerar riksdag ~platsen får 
jag vackert hålla mej till luntlapoli
tiken. 

Pappren på bordet 
Veckobladets artikel om hyres

gästföreningens nye oml>udsman, 
Jan Kockum, har J>al1t11 dehatt i 
andra tidni11gar. Detta är bra, 
mindre bra är att sakfraKan 
göms undan bakom en fasad a11 
påstådd pcl son(örjiiljelse. sak
frågan är hur en ombudsman, 
som ilar sitt iluru1sakliga a~·het.~
fält i Lund, kan tilllättas i l und 
utan att avdelnings.11yrelsen har 
en aning om drt. 

När VB skriver om detta kan 
vi självfallet inte utesJu ta vad 
den nye ombudsmannen heter 

sens on.llörandc, har vilalat sig 1 
Arbetcf:\>APK och VI'K var ju i 
maj oJ itrt p a :irsmötct och tog 
bort alla vara människor som vi 
tyckte var vettiga>. Om lore är 
rätt citerad ~r del närnta-t hbu
löst . 1\ n tingen erk:mnc1 han helt 
öppet att han har fört fwktions
verksamhet bland Lunds hyres
gäster. där han inte iir. m~d lrm. 
Eller också sta1 >>vi fi•1 vi so
cialdemokraten> l så f.1ll er
känner han al t d f' t är lr111 som 
gör partipolitik av hy re ·~;iströ
relsen. 

eller hans förhallande till poH- S kf ;. 
tiken eller hyresgäströrelsen. Des- a filgan 
sa fakta är väsentliga i det spel l debatten hru det sagts att om-
som det bara finns ett ord för - hudsmannatjämten har utlysts 
mygel. Hade VB paslått att Jan internt. Enligt vad VB har in-
myglat till sig tjänsten eller skri- hämtat innebär detta att brev har 
vit nervärderande saker om ho- gätt ut till samtliga foreniiJgs-
nom som människa, då är det styrelser och ombudsmän i 
personfcirföljelse. Låt oss först Sverige. Om detta är det formellt 
som sist säga att VB inte har nå- riktiga sättet att utly~a en om-
gan anledning at1 betvivla att budsmannatjänst s;i bör det ju 
Jan är en »a mbitiös person» eller rimligen finnas en praxi~. Lex. 
att han kanuner att klara 'l.V en praxis som innebär att före-
jobbet. ningsstyrelsen i Malmö samrader 

med avdelningsstyrel~en i Lund 
Tore Svensson om hur tjänsten ska utlysas. 

eller bland dem som rer!an är om
hud~män. 

Frågor 

Vi riktar därför följande frågor 
till föreningsstyrelsen och kräver 
pappren på bordet.l. Om det bara 
är föreningsstyrelse1 och ombuds
män mm meddelas at t en tjänst 
är ledig, innebär detta att endast 
des'a får söka? 2. Om inte, finns 
det da ingen praxis som säger 
att föreningsstyrelsen ska sam
rada med avdelningsstyrelsen hur 
tjänster ska u !lysas? 3. Vad äi 
praxis när ingen »nappan> på den 
interna armanseringen av lediga 
tjänster? 4. Hur kan enskild med
lem få vetskap om att tjänsten är 
ledig när inte avdelningsstyrelsen, 
kontaktkommittt!er, förhandlings
råd osv, dvs kort och gott: ingen 
vald instans i Lund känner till 
det? 

Debatten har fört med sig att Detta för att det rimligen är 
Nils Arne Andersson (c) Tore Svensson, föreningsstyrel- bland hyre ·gästerna i Lund som 

_ Nej, visst inte. Vem skulle då 1----------------~~u.dsmannen ska tillsät as 

Detta bör vara frågo r som 
intresserar Lunds hyresgäster. 
Fotnot: Hyresgäströre lsen i Lund 
är en avdelning i vad man kan kal
la en storfören ing - Södra Skånes 
hyresgästförening. Föleningssty
relsen har säte i Malmö. -

hli kommunalråd för centern'! Sven 
Gunnar Hansson? Där ser ni själva 
hut orin1lig tanken är! 

Nils Gustavsson (s) 
Det kunde jag nog tänka mej, 

nu när hotet mot kommunalrådens 
pensioner har avvärjts. 

Birger Rehn (s) 
Sällan. Jag har vällett Lunds social
demokrater till flera valnederlag 
förut utan att tappa fattningen för 
de t. 

S~>erker 01edsson (fp) 
- Nog vore det frestanrle när man 

tänker på hur tungt och otacksam t 
det är att ~ara politiker i Lund. Men 
mitt parti och min stad behöver 
mej. J ag tänker inte svika. 

Politisk går~smusik 

25 personer lär det ha varit på tor
get när folkpartiet och socialdemo
kraterna häromdagen drabbade 
samman i en stor debatt. Minst 300 
hörde pa Tomas Kanter och en 
grupp ur Lunds Kommunistiska 
Blåsorkester pa sammanlagt åtta 
av Klostergärdens gårdar. Betänk 
då att VPK planerar att genomföra 
cirka 300 gärdsspelningar under val
rörelsen. 

Nu är förvisso inte a!Ja gårdar lika 
folkrika som Klostergårdens, och 
vädret är inte alltid lika vackert som 

är att den erfarenhet som vi hittills 
har av den politiska gårdsmusiken 
säger oss, att vi VPK kommer att nå 
ut tilllängt flera lundabor än vad de 
andra partierna nånsin förmår att 
nå. 

Uppskattade blev vi av de allra fle
sta, det märktes pa manga sätt. Sen 
fmns det en liten grupp reaktionä
rer som har svårt att fmna ord för 
sina känslor utan tar till andra u t
trycksformer. Vi räknade till en to
mat och två ägg. Me!' sånt leder ha
ra till att vi biaser ännu starkare! 

Valträff 25/8 
Pä lördag är det stor valträff i 
Malmö. Klockan l L30 äJ det 
samling till demonstration vid 
Johannesskolan. Talare: Lars 
Werner, Lars Johansson, Mar
gareta Lundblad och Karin Lentz. _ 

På eftermiddagen, med start 
klockan 15.00 är det valfest på 
Kungsparkens restaurang. Ur ef-
termiddagsprogrammet kan 
näm nas: Barnteater, Hawkey 
Franzt!n o Ulla Wiklund, Finn 
Zetterholm, Chilensk sång o dans
grupp, Malmös och Lunds Kom
munistiska blåsorkestrar, Göte
borgs Brechtensemble; Husmo
dems bröst, Björn Afzelius Band. 
Dessutom servering, bamaktivite
ter, ftlm , bakbord, utställningaJ 
och debatt. 

På kvällen, med start 21.00 
är det dans. Då uppträder bLa. 
Liliane Håkansson o Kicki EldH, 
Finn Zetterholm och Neo Minore 
(grekiskt) . 

Eftermiddags- och kväUsprog
rammen kostar vardera 25 kronor 
i entre. Biljetter kan beställas 
på KU:s expedition i Malmö, 
040/236616. Om det finns 
några kvar! 

det var i m~~kväll.,, .. M;;;.;;e~n~k;l;a;,;rt;.. ______________ -'11 , 
'SOLG AR DARNA behandlas i Hy
resnämnden på Ti ngshuset idag 
(22 /8) kl. 1 O. 

Gissa VPK:s röstetal! 

Sätt in dina tior pa VB ·s 
postgiro 17459-9. Glöm inte ditt 
namn och gis\ningarna 

BLASORKESTER l onsd 22/8 kl. 
18, Fasanv/ Papegojev. 
BLASORK ESTER Il torsd 23/8 

Gissa VPK Lunds röstsiffra i kom
munalvalet. Stöd VPK i valrörel
sen. För varje satsad tia får du gis
sa en gang. För den som gissar rätt 
eller närmast väntar mte den sat
sade summan (som VPK :s kassör 
tar hand om) men väl andra pri
ser. 

1---------------1 kl. 18, Hårlemans plats. 
K VI NNOR MOT KÄRNKRAFT 

Om VPK gör ett relativt sett 
lika bra val som 1976 motsvarar 
det c:a 5.200 röster. 

FÖR FÖRSTA GANGEN 
1 Veckobladets historia utkom
mer tidningen en onsdag. Fram 
till va let ska VB ges ut tvi! gånger 
i veckan. Passa på och pr .. nume
rera! Det kostar 12: till årets slut . 

Ansv utg Ulf Nymsri<. Satt och tryci<t ~å Acupren 1 Lund ev VB-rad 

demonstration 26/8. Samling 
kl. 12.30 p å stortorget (närmre 
in f ormation i nästa VB). 
STADSVANDRING l LUND 
t orsd 23/8. Samling VPK:s parti
lokal, Bredg. 28 kl. 18.30. 


