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Efter valet Daghemskön ökar 
För zredje valet i rad har VPK 
gått starkt framåt Var tionde 
[ ,undabo röstar nu kommunistiskt 
i riksdagsvalet och var åttonde i 
kommunvalet. Dessa valsiffror 
måste nu grundligt ana(vseras för 
art få fram uppgifter om var par
tiet är starkt förankrat , var svag
hetspunkterna ligger osv. 

Jämfört med 1976 års kom
munvalssiffror har VPK ökat sina 
röster med c:a en tredjedel, dvs 
för var tredje kornmunist 1976 
fmns det nu fyra. Detta resultat 
håller sig ganska stadigt över alla 
valdistrikt i kommunen. Partiet 
har ökat proportionellt sett gan
ska likartat i alla områden, fast 
det förstås slår igenom mer iögo
ne-nfallande i de redan starka val
distrikten. De enda undantagen 
till detta är de områden där vi 
gjorde ett ovanligt bra val 1976, 
där har ökningen inte varit så 
markant i år. 

Var är VPK starkast? 
F ör det första har vi innerstan. 
Här har partiet 20-25% av röster
na medan t.ex. SAP har mellan 
10-30%. Sex av de nio distrikt där 
VFK är större än sossarna ligger 
i innerstan. 

Den andra områdestypen där 
VPK är exceptionellt starkt är 
sextiotalshyresområden med star
ka inslag av studenthus, t.ex. Öst
ra Tom, Ulrikedal rn.rn . Här har 
partiet 25-35% av rösterna Me.•1 
äv~n i andra sextiotalsomtådt>P 
uta11 studenthus, t.ex. K.lostergåi
den, delar av Norra fäladen rn.rn. 
når man siffror mellan 15-20%. I 
des:.a områden är sossarna tärn
Iigen starka, 35-45% jämfört med 
c:a 20% i områden m• 'd student
hus. 

SAP har sitt starkäste f~ste · i 
det äldre hyresbeståndet - gamla 
väster, Järnåkra rn.m. med upp till 
65% av röstema i vissa distrikt. 
Men andelen sjunker från val till 
val och är c:a 10% lägre än 1973. 
VPK har gått fram från så gott 
som ingenting då till 7-12% idag. 

Andra starka SAP-områden är 
hyresområden från sjuttiotalet 
som Linero och Nöbbelöv, där de 
har c:a 50% av rösterna, även 
här dock en tillbakagång med 
c:a 7% sedan 1973. Och igen har 
VPK gått fram med omkring sarn
rna siffror, och har idag 10-15% av 
rösterna. 

Borgarnas styrka ligger dels i 
innerstan och villaområdena i 
Lund, där moderaterna är starka, 
dels i de östra kommundelarna, 
där centern fortfarande är starkt . 
Men även här har VPK ökat sin 
andel röster, dock till ganska 

David E. 

Enligt Lunds kommuns Barnom
sorgsplan har man planerat att 
bygga 305 nya daghemsplatser 
under 1979. Nu när året börjar 
närma sig sitt slut kan man 
titta i facit: hur mycket av den 
planerade utbyggncden kommer 
verkligen att bli av? Svaret blir att 
bara 65 av de 305 platserna kom
mer att bli klarat 

Planen och verkligheten 
'NoHa fäladen, 50 platser' - Salt
kråkans ombyggnad, tidigast klart 
i augusti 19 80. 
·östra Tum, 15 platser' - i Östra 
Torns by, inte ens påbörjat, skulle 
egentligen byggts för ett par år 
sedan. 
'Klostergården, 40 platser' - inte 
klart här heller. 
Papegojelyckan 40 platser' -· här 

är inte ens stadsplanen antagen än 
'Lägenhetsd aghem 120 platser' -
två lägenhetsdaghem har startats 

måttliga nivåer, 5-10% i villaom
rådena och 2-4% ute i 'byarna'. 
Det bör dock noteras att SAP 
gjorde ett relativt bnt val i de 
östra kommundelarna, och är nu 
största parti i samtliga av dessa 
vald istrik t. 

Vem röstar på VPK? 
För det första kan man slå hål på 
tv:l. av SAP :s favoritmyter - att 
VPK:s framgångar beror på stu
dent- alternativt före de: ta borgar
röstn. VPK går framåt först och 
främ .-.t i de områden där SJ\.P för
lora! mest. Inte kanske i första 
hand genom att gamla sossar bör
jar rösta på VPK. fast det säkert 
händer också, men mest genom 
att unga familjer, som tidigare 
skull<! ha vunnits för SAP flyttar 
in i områdena och i stället röstar 
kommunistiskt. Överhuvud taget 
är VPK starkt 1 områden med 
rnånva unga familjer. 

När det gäller studenterna har 
VPK säkert hämtat många rc.;ter 
därifrån, kårvalet t.ex . visar att 
c:a 25% av studenterna rösta1 på 
VPK. Men även om vi tar bort alla 
studentröster skulle partiet ändå 
ha fått c:a 10% av rösterna i kom
munen 

Valet visar att partiet har lät
tast att få gehör för sin politik 
bland unga familjer i hyresom
råden, knappast något överras
kande resultat. Man har säkert 
inte nått gränserna här, men nästa 
'stora språnget' måste vara att 
göra större inbrytningar i områ
den som Järnåkra med stark do
minans av medelålders socialde
mokrater. En svår men inte 
omöjlig uppgift. 

urider 1979, Papegojelyckan (på 
väster) 15 platser och Madicken 
(Norra fåladen) 10 platser. 
'!dala, Veberöd, 40 platser' -· har 
byggts, startades i våras. . 
Dessutom har ytterligare 10 barn 
fått daghemsplatser på Havamal 
(Linero) , eftersom man t3{lit bort 
deltidsgruppsbarnen därifran. 

Ytterligare ett antal lägenhetsdag
hemsplatser planeras. På måndag 
behandlas byggnadslovsansökan 
för sammanlagt 90 platser. BJ.a. 
ska man byg~a om gamla student
korridorer pa Delphi och Ulrike
dal. Även om de får byggnadslov 
är det knappast troligt att en 
enda av dessa platser kornmer att 
bli färdiga i år. 

Bristen på fritidshem är ännu 
mer katastrofal än daghemsbris
ten. Bara 60 platser var planerade 
för 1979, dvs. 15 vardera på Nor
ra fäladen, Östra Torn, Linero och 
Veberöd. Det har också byggts 60 
fritidshemsplatser 1979. Men 45 
av dem i Veberöd och 14 i Gen
arp! 

!:lom jnan kau se ·1 upprltk
ningen ovan ligger en ~tor del av 
utbyggnaden i Veberöd. Vi miss
unnar inte Veberödsboma Idala. 
eftersom bristen på daghem varit 
stor därute. Men ser man på siff
rorna fcir Lunds tätort blir alltså 
utbyggnaden än~u lägre. Av de 
265 platser som skulle byggts i 
Lund blev bara 25 verkligen av. 
Situationen för dem som väntar 
i daghemskön är allt'Ki ganska 
hopplös. Ungefär 70% av de barn 

som får daghemsplats har olika 
former av förtur (vanligast sys
konförtur). 

Ser man på den "planerade ut
byggmdstakten för de närmaste 
åren ser det inte heller bättre ut: 
1980 150 planerade platser, 1981 
140. 1982 150 och 1983 'hela' 
200 daghemsplatser. Detta är 
alltså den planerade utbyggnaden. 
Men hur mycket av den som verk
ligen blir av är ju högst osäkert... 

Borgerligt vanstyre 
Men varför blir det så här? Varför 
gör kommunen planer som den 
sen inte följer? (Barnomsorgspla
nen är inte bindande, att man 
skriver en sak i planen, innebär 
inte att man är förpliktigad att 
genomföra den i verkligheten). 
När det gäller förseningarna i ut
byggnaden skyller kommunen på 
brist på tomtmark, besvär med 
stadsplaneändringar, svårigheter 
att skaffa lägenheter till lägen
hetsdaghem osv. Men de här 
svårigheterna har ju inte plöts
ligt fallit ner från himlen. De 
är en direkt följd av den politik 
som den borgerliga majoriteten 
i Lund fört. Det är inte heller 
bara så att det är gamla försum
tigheter man nt.1 får lida för 
(som t.ex. att det är svårt att få 
mark i äldre bostadsområden). 
Det är samma brist på pfanenng 
för barnomsorgen även i nybygg
da områden. 

Ett exempel .. På Östra Torn 
har man under det senaste året 
byggt ett .. nytt bostadsoll)_råde 
norr om Ostra Torns by. Ostra 
Torn låg redan tidigare klart 
under genomsnittet för Lund i 
daghemstäthet, samtidigt som det 
är den stadsdel som har högst 
andel förskolebarn . Trots detta 
har man inte byggt ett enda nytt 
daghem i det nya bostadsområ
det. Inte ens ett lägenhetsdag
hem har man lyckats klämrna 
in, fastän ena halvan av området 
ägs och förvaltas av kommunens 
eget bostadsföretag. Så planerar 
man för barnomsorgen i borgar
nas Lund. 

Lägenhetsdaghemmen är ett 
kapitel för sig. Varje år avsätter 
man pengar till utbyggnad av 
lägenhetsdaghem. En ganska stor 
andel av utbyggnaden ska ske i 
sådana 1979, 120 platser av 305 . 
Och varje år konstaterar man lika 
förvånat: 'Hoppsan, det fanns 
inga lämpliga lägenheter lediga, 
det råder visst bostadsbrist!' 

Enligt Lunds kommuns egen 
Barnomsorgsplan behövs det yt
terligare 2.650 daghemsplatser för 
att man ska uppnå full behovs
täckning'. I är bygger man alltså 
65. Borgarnas barnomsorgspolitik 
är en skandal! 



Favorit Kungsmarken åt folket! 
• • 
1 reprts 
Att vår uppskattade Vi 5-spalt 
har döpts om till 'Från ljugar
bänken' beror på att vi vill marke
ra att det är vi själva på redaktio
nen som hittat på svaren. Däre
rnot är svaren sällan lögnaktiga i 
en djupare mening, tvärtorn ger de 
uttryck för våra kommunalpoli
tikers innersta tankar och känslor. 

Som ett bevis på vår profetiska 
förrnåga ger vi här en. snabbrepris 
på den socialdemokratiska delen 
av Vi 5-spalten i nummer 25. Frå
gan den gången var: Kommer ni 
att avgå om det går dåligt för ert 
[Jill '! i i valet? 

_Nils_Gustavsson (sJ 
- Det kunde jag nog tänka mej, 

nu när hotet mot kommunalrådens 
pensioner har avvälj t s. 

Härom söndagen ~orde VB-med
arbetaren som manga andra: ut
nyttjade det fina och soliga vädret 
till en cykeltur. Jag cyklade ut 
från Östra Torn, hittade en liten 
grusvä~ som slingrade mellan 
bondgardarna, och hamnade så 
småningom vid Kungsmarken, ett 
område som är förklarat som na
turreservat för sina unika ängs-

L 
marker, men som också används 

" som golfbana! (Ingenting bör för-
, _ ~ våna en i borgarnas Lund .. _) 

! Tidigare har jag alltid låtit mig a.... avskräckas av skylten: 'Välkom-
men till Kungsmarken. Träff av 
boll kan vara livsfarlig.' Men den 
här gången tog jag mod till mig 
och gick in på området. Och visst 

Bilger Rehn-(sj var det fint där: vida ängar, 
träddun~ar, en bäck och i en 

Sällan. Jag har vällett Lunds social- sänka lag det en liten sjö ... Jag 
demokrater till flera valnederlag satte mig i sluttningen ner mot 
förut utan att tappa fattningen för sjön, och skulle ha njutit av höst
det. solen och de vackra omgivningar-
~-==------~-----1 na - om jag inte hade varit så 

Na•• mndver~ förbannad:•Hur många Lundabor 
~ har egentligen varit här, hur 

Moderater hostar, centern nyser 
folkpartister feberryser ... 
men när borgaren krasslig är 
reserv kan fås utan besvär, 
och när sjukdom hotar sosse
tanten 
ringer hon raskt till suppleanten. 
Men en kommunist i Lund 
är väl alltid frisk och sund? 
Varför skulle han nån ersättare ha 
en sosse duger vällika bra? 
Att 6700 som röstat på VPK 
ingen talan då kan få 
det skiter man väl gladeligen i 
i vår kommunala demokrati. 

Vänstermajoritet i SSK 
Det står nu klart att borgarna 
förlorar majoriteten i sydvästra 
Skånes Kommunal förbund (SSK) 
i och med att Vpk f"ar två plat
ser i SSK :s fullmäktige, en från 
Lund och en från Malmö. 
Enligt förbundsordningen får var
je kommun ett mandat per på
böljat 10.000-tal invånare. Det 
ger 50 ledamöter, men eftersom 
antalet måste vara udda får den 
kommun som står närmast ett 
extra mandat. 

många vet ens om att det ligger en 
liten sjö inom gångavstånd från 

»Arbetslös 

- f\ 
t::: _l-

stadsbeby~elsen?! Utom golfjäv
larna förstas s!' J ag gick därifrån, 
passerade ett par äldre golfspelan
de herrar. Deras klädsel, u t seende 
och uppträdande lämnade ingen i 
tvivel om vart de hörde. De hade 
säkert åkt bil hit från Professors
stan ... Klasshatet sjöd inom mig. 

På hemvägen cyklade jag längs 
Hardebergaspåret. Där var det 
fullt av folk som vandrade eller 
cyklade. Kungsmarken skulle vara 
det idealiska utflyktsmålet för alla 
billösa Lundabor. Det är ju rena 
sk and alen att en liten p riviligierad 
grupp ska kunna lägga beslag på 
det enda naturområde som finns 
inom gångavstånd från Lund! 

Förbjud golfspelet på Kungs
marken! Kungsmarken åt folket! 

j h 
Fotnot: Kungsmarken ligger vid
cykelvägen mellan Lund och Söd· 
ra Sand by ( Hardebergaspåret), 
någon kilometer utanför de ytter
sta husen på Östra Torn/Mårtens 
Fälad. (Alltså betydligt ni' ·mre 
stan än Fågelsång, Billebjäo och 
Skrylle) . 

i helvete!» 
ter in arbetslösheten i ett större 
perspektiv? 
Och vad hindrar personer med 
Nils-Arne Anderssons inställning 
oss från att se genom förharuJs-

' censur,egentligen? 
Nej, diskussionen om arbets

löshet är viktig bland ungdomar 
som drabbats av den eller kommer 
att drabbas av den. 

Därför kräver vi att ftlmen 
»Arbetslös - i helvete!» visas och 
diskuteras i sin helhet på informa
tionsmötena för arbetslösa ung
domar i Lund. 

Vi kräver också att den visas 
och diskuteras i högstadie- och 
gyronasieklasserna i Lunds alla 
skolor. 

Folkkampanjen mot 
kärnkraft 
Ikväll (11/10) har folkkampanjen 
mot kärnkraft stormöte i Lund. 
Veckobladet kommer att presen
tera en lista med alla de lokala 
Nej-kommitteernas kontaktperso
ner i nästa Veckoblad. 

Detta mandat får Lund. Fördel
ningen blir 25 borgare, 24 social
demokrater och 2 kommunister. 
Vpk kommer att slåss för en 
bättre kollektivtrafik och för 
en satsning på flerfamiljsbyggan
(lct i ~täl lct för småhus i regi
onen. Antv. uttf.' Monica N~mark. Sat& och tryckt pA Acupress l Lund av VB -red. 

Problem med postdistri
butionen 
Som ni har märkt kommer inte 
Veckobladet i brevlådan förrän 
måndagarna sedan några veckor. 
Detta beror på att vi fått prob
lem med postdistributionen. På 
något sätt kommer detta snarast 
att rättas till så att du får VB på 
fredagarna igen. 

VB för en tia 
Du som inte prenumererar på 
Veckobladet, &ör det! För en 
tia får du VB aret ut, 15 kronor 
om du vill stödprenumerera. Sätt 
in pengarna på postgirokonto 
17459 - 9 så får du VB i brev
lådan. 

Veckobladsredaktionen har under 
den senaste tiden utökats och be
står nu av följande personer: 

· Eva Almqvist, Ingrid Andre, Lars 
Borgström, Finn Hagberg, Jan 
Hindersson, L-G Mann (tecknare), 
Sven-Hugo Mattsson (ekonomi
och prenumerationsansvarig), 
Monica Nymark (ansv.u tgivare) 
samt Bo Rothstein. 
Ansvariga för detta nummer är 
Jan, Monica och Bo. 

Träffpunkt Marx -
Träffpunkt Marx, VPK Lunds 
öppnahusverksamhet på lörda
garna, har nu spikat höstens 
ämnen. I slutet finns dock några 
luckor. Kom gärna in med för
slag! 

Tidigare under hösten har fö
rekommit en rad möten kring 
valet, men också ämnen som 
kollektivhusboende i Lund, kvin
nokamp och lagstiftning, rätt till 
utbildning och uppfostran har 
behandlats. Besöksantalet har 
legat omkring de 20. Glädjande 
nog dyker det vaije gång upp 
några nya ansikten. 

Klockan 19 brukar den första 
omgången kaffe vara klart och 
c:a 19.30 sätter inledaren igång. 
Ta nu fram almanackan och 
pricka in följande: 
20/10 Hybrid DNA - ska det 
förbjudas? Bengt Olle Bengtsson. 
27/10 Kampen i Södra Afrika. 
ANC-representant inleder. 
3/11 Inställt p.g.a. helg. 
10/11 Kina. Boel Berner: 
17 l 11 Språket i klassamhället. 
Eva Wigforss. 
24/11 Förskola i Sovjet. Eva-Mari 
Köhler. 
1/12 Den gröna revolutionen. 
Arnulf Mer k er. 

Möten 
TRÄFFPUN KT MARX: Öppet 
hus fr kl. 19, Bredg. 28 
V i diskuterar kyrkofullmäktige
valet . 
STÖDKOMMITTEN FÖR NICA
RAG UA har appellmöte L ö 13/1 O 
kl 10-13 på Mårtenstorget. 
BARNOMSORGSGRUPPEN: 
studiecirkel, tisd, kl 19. Första 
kap i Kallos bok. 
Den kubanske folkpoeten silvie 
rodriquez och BJÖRN AFZEL· 
1 US är på A F :s stora sal to r seJ.... 
den 18/10 kl 19.30. Arr: Sven· 
sk/Kubanska fören, Smålands 
och ABF. Förköp på Bokcafeet, 
Folk & Rock samt Smlllands. 

-Sånggruppen tränar på söndag på 
partilokalen kl 19 

_Ut till höger 
Ny Dag annonserar i DN efter medar
betare till sin redaktion. Samtidigt 
letar man efter kontorister med 
annons i den egna tidningen. 
Folk och fä .. eller? 


