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Fredagen den 14 mars 

Linje 2 i Lund har vägrat ställa 
upp på debatt mot gruppen LO
medlemmar mot atomkraft . De 
motiverade avslaget med att de 
föredrog att ffiformera direkt vid 
fackmöten istället. Det är verkli
gen ganska häpnadsväckande att 
man i en demokratisk folkomröst
ning vägrar diskutera med sina 
meningsmotståndare, för att i stäl
let framföra sma åsikter i forum 
där man hoppas inte bli motsagd! 

Nu ordnade LO-medlemmar mot 
atomkraft istället ett öppet m ö te 
på Folkets Hus i tisdags, dit man 
särskilt bjöd in alla sympatisörer 
till Linje 2. Men det kom enbart 
LO-anslutna kärnkraftsm otstån
dare till mötet! 

Det blev i och för sig ändå ett 
intressant möte med Pelle Almen 
från SkFE och Claes Remming 
från LO-medlemmar mot atom
kraft , samt en representant från 
den danska antikärnkraftrörelsen 
OOA. Men diskussionen med Lin
je 2-sympatisörema uteblev alltså. 

Det är beklämmande med den 
här rädslan från Linje 2 för att 
diskutera med andra. l många 
fackförbundstidningar bedrivs en 
ohämmad kämkraftspropaganda, 
medan kärnkraftsmotståndarna är 
hänvisade till insändarsidan och 
annonser som de själva fått betala. 
Det tycks knappast finnas någon 
aktivitet på basplanet i Linje 2. I 
den mån aktivitet förekommer är 
den toppstyrd. Enstaka toppoli
tiker som reser runt och talar, 
centrala broschyrer och betalda 
ombudsmän som gör valarbetet. 

I Arbetet den 8/3 hoppades man 
i ledaren att de osäkra väljama 
»ska låta partilojaliteten falla ut
slaget» och att ettan och tvåan ska 
få upp softliggarna, eftersom 
»man kan säkert räkna med att 
Linje 3 lycKas mobilisera sina 
sympatisörer till l 00 %». Arbetet 
lämnade dock inte någon förkla
ring till varför Linjetoch 2 inte. 
lyckas mobilisera sina väljare till 
kamp för »jobben, lönen och mil

jön» "(som det står på en av de få
taliga valaffischer tvåan har fått 
upp). 

Om kärnkraftlinjerna segrar den 
23 :e så är det knappast en seger 
att vara stolt över för dem. Den 
vilar på utnyttjande av okunnig
heten och villrådigheten hos stora 
väljargrupper. På· skrämselpropa
ganda om hotade jobb och lögner 
om att kärnkraften ska befria oss 
från oljan. Och på den vinande 
partipiskan. 

Men ännu är ju inte folkomröst
ningen avgjord. Lägg på ett extra 
kol (!) sista veckan kamrater! 

Hotar Nej-seger 
jobben i ·Lund? 
100 jobb hotas på Alfa-Laval och Gambro i Lund om Linje 3 
segrar i folkomröstningen, meddelar företrädare för företagen. 
Gambro hotar t.o.m. att 110mpröva verksamheten i Lund»! 

Kärnkraftsanhängarna tar verkli
gen till det grova artilleriet . Det är 
ju ett faktum att verkstadsindust
rin är energisnål (den har 40 % av 
industrijobben, men bara 7 - 8 % 
av industrins elförbrukning) . 

Men i de här fallen skyller man 
på energikrävande råmaterial. Hos 
Alfa-Laval gäller det rostfritt stål 
- av svensk tillverkning. Och hos 
Gambro plastprodukter för deras 
konstgjorda njure (en högautoma
tiserad produktion f.ö.) . 
Orsaken till attjobben skulle ho

tas vid ett nej till kärnkraft är att 
det skulle bli risk för elransone
ring, eller att elpriset skulle höjas 
med 50 %, uppgifter som man 
bygger på konsekvensu tredningen. 

I · Linje 3 :s energiberäkningar 
räknar man faktiskt med att indu
trins elförbrukning kan öka med 
25 % under 80-talet, så farhågorna 
för elransonering verkar lite över
drivna. När det gäller elpriserna, 
så är den 50 %-iga höjningen inte 
heller något oomtvistat faktum . 
Under 70-talet ökade faktiskt 

elpriserna med 75 % - och Gam
bro lyckades ändå hålla sig kvar i 
Lund! 
Men även om el-priserna skulle 

öka med 50 % så är det vilseledan
de att påstå att det skulle direkt 
hota jobben. Det är nämligen så 
att en sådan generell prishöjning 
skulle innebära våldsamma över
vinster för vattenkraftföretagen. 
Dessa vinster kan beskattas och 
anvä,n.das för att subvention!!ra_ 
elkonsumtionen i företaget som 
måste förbruka mycket el.En
ligt Folkkampanjens beräkningar 
skulle det räcka med att man tog 
8 % av vattenkraftföretagens vins
ter till detta. 
Det här borde inte vara någon 

hemlighet för företagsledningarna 
på Alfa Lavall och Gambro. Det 
har sagts åtskilliga gånger av 
Linje 3. Men man föredrar att 
spela på människors räd sla fcir 
att mista jobbet. Vilken sida är 
det egentligen som står för 
skrämselpropagandan? 

Avfallsberget 

r-------, 
l ~ l 

Den 15 mars demonstre- l 
l rar vi mot kärnkraften. 
l l 
l Den saken är självklar! l 
1 l O. 30 Förmöte på Cle- l 

menstorget 
l 11.00 Demo71stration- l 
l en avgar l 

l 11.30 Mötefå Stor- l 
torg e 

l l 
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Fritidsnämnden: 

Ungdgmars oro 
till handlingarna 
Det är en trist och meningslös 
fritid som erbjuds ungdomen 
i Lund, tycker VPK :s ung
domsförbund »Kommunistisk 
Ungdom» (KU) .. _l e~. namn
insamling som fntldsnamnden 
behandlade i onsdags, ut
tryckte KU sin oro öve! rap
porter om att var tionde 
femtonåring riskerar att bli 
alkoholist i tjugoårsåldern. 
VPK :s Eva Svegborn pläde
rade för att namninsamling-
en borde tas på allvar -
men nämnden beslöt att 
lägga den till handlingar
na, utan åtgärd. 

K U fick ihop flera hundra namn
underskrifter på sitt upprop under !---------------:-----------------1 några lördagar. Fritidsutbudet får 

/
11 inte utlämnas åt privata nöjes

hajar, menade KU och krävde 

/
// en ökad satsning på fritidsakt-

/ iviteter för ungdomar. 

~A " 
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Med ett ja till kärnkraften och utbyggnad till 12 reaktorer som baraknas gli 1 

25-30 lir blir avfallsmängderna ungefär tio glinger större än vid ett nej i folkom
röstningen. Men nu finns emellertid inga garantier för avveckling efter 25-30 
Ar och dll fort5ätter naturligtvis avfallsberget att växa (se den streckade linjen) . 

Fritidsnämnden är medveten 
om att ökade satsningar på 
ungdomen behövs, men tyckte 
att namninsamlingen borde ha 
tillställts kommunstyrelsen. Men 
själv ville man inte vidarebefor
dra den 1it. Utan la den alltså 
till handlingama utan åtgärd. 

Eva Svegborns uppmaning 
att låta insamlingen påverka 
budgetarbetet klingade ohörd. 

Det är beklagligt att fritid s
nämndens majoritet inte tar 
hänsyn till opinionsyttringar av 
det här slaget och att man är 
så formell i behandlingen när 
ett ungdomsförbund hör av 
sig till fritidsnämnden i frågor 
om ungdomens fritid ! 



inför folkomröstningen 

Fråga: Jag undrar om Tant Röd 
känner min gamle polare Lars 
Engqvists öde? Han var ju . s4 
aktiv i kärnkraft!XIebatten tidi
gare, ville stoppa Barsebäck ?Ch_ 
allt. Men så försvann han m 1 
Linje 2:s kampanjledning och 
nu känner jag inte alls igen ho
nom. Ar han utsatt för ut
pressning månne? 

»>rolig (s)» 

Svar: Var inte orolig för din parti
kamrat. Han dyker upp frampå 
vårkanten på chefredaktörsstolen 
på Arbetet. 

Fråga: Jag förstår inte det här 
med »Energi för-Sverige». Uranet 
kommer väl från Gabon och 
Canada och Frankrike och det 
anrikas i · USA och avfallet skall 
upparbetas i Frankrike. Vad är 
det för svenskt med det? 

»i valet och kvalet» 
Svar Ge dig till tåls bara. Billingen 
ligger väl i Sverige? Och vem vet 
vad fram tiden bär i sitt sköte. 
Du vill väl inte utlämna oss till 
multinationella vindmonopol 
och torvschejker!? 

Fråga: Jag har förgäves wkt i
genom hela veckopressen efter en 
lämplig bantningskur men inte 
funnit någon. Ursäkta att jag 
stör så här i folkomtöstningstider, 
men har tant Röd något tips? 

· »rådlös men ej viktlös:» 

Svar: Min kusin tant Skär har 
upparbetat en metod »Banta med 
fOrnuft» . Den går ut på att man 
snabbt ökar sin vikt med 6 kilo , 
och sedan efter 25 år går man 
ner 12 kilo - om man nu inte 
hunnit ångra sina bantnings
griller innan dess. 

Fråga: Jag är rätt intresserad av 
att !Dmla på märken. Nu har jag 
nästan alla kärnkraftsmärken, 
men det är ett jag inte har fått 
tag på, det är linje 2:s. I lördags 
såg jag en gubbe på stan !kJm 
hade ett sådant märke. Men det 
är faktiskt det enda jag hi!!" sett. 
Utom på TV förståss. ·Ar det 
jättedyrt? 

»undrande Uffe, 9 år» 

Svar: Nej, tvärtom. Grafikerna!' 
fackförening här i Lund köpte 
in 150 Linje 2-märken som skulle 
delas u t gratis på arbetsplatserna. 
Men de blev bara av med några 
tiotal. Resten ligger i en kartong 
på Åkerlund&Rausing. Så du kan 
nog få ett om du ber snällt: 
Fråga: Att bortskämda tonåringar 
går och gapar om kärnkraftsav
veckling kan man kanske förstå. 
Men att äldre människor, wm 
minns hur det var innan kärnkraf
ten kan gå och rösta för Linje] -
det är en psykologisk gåta. Ellt;r 
vad tycker tant Röd? 

»veteral1)) 

Svar: Ack, ja, det var hårda tider 
i böJjan av 70-talet. 

Ett njutningsmedel 
för överklassen? 

Som vi kunde berätta i förra num
ret av VB har frågan om kollek
tivhusbyggande börjat bli aktuell 
igen. Det finns en kollektivhuskö 
på bostadsförmedlingen, och en 
VPK-motion har lett till att kom
munen nu ska utreda möjligheten 
till att bygga kollektivhus i Lund. 

När man diskuterar kollektiv
hus är väldigt många människor 
positiva till tanken att bo så, men 
!iiger samtidigt: B{i[ det inte fruk
tansvärt dyrt? Ar kollektivhus 
verkligen något för vanliga lön
tagare? 

Stolplyckan 
I kollektivhusdebatten på AF fOr
ra måndagen medverkade en rep 
resentant för det bostadsföretag 
som just nu bygger Sveriges första 
kommunala kollektivhus, kvarte
ret Stolplyckan i Linköping. Hu
set ska få 184 lägenheter, varav 
44 servicelägenheter för äldre och 
handikappade. l Stolplyckan får 
de boende tillgång till restaurang, 
samlingslokaler, två lägenhetsdag
hem, bibliotek, cafeteria, sy- och 
vävrum . rum för keramik, må
lande, snickrande, fotolab, gym
nastik- och lekhall, bastu och bad 
m.m . Man planerar för en hög 
grad av självbestämmande och 
medansvar för de boende. De för
sta hyresgästerna flyttar in i no
vember 1980. 

Vad kostar en trea? 
I och med att ett modernt kollek
tivhus nu fmns på riktigt kan man 
få ett konkret svar på frågan om 
ett kollektivhus är ett njutnings
medel för överklassen, eller om 

det är ett alternativ för vanliga 
hyresgäster. 

Bred;vid Stolplyckans kollek
tivhus håller samma bostadsföre
tag på att uppföra några hus med 
helt vanliga lägenheter, så man 
kan alltså direkt jämföra hyrorna: 
I de konventionella husen kom
mer en trea på 80 kvm att kosta 
1.600 kr/mån. Dyrt naturligtvis, 
men så är ju hyresläget för ny
byggda bostäder idag. 

Vad får man då för 1.600kr/ 
mån i kollektivhuset? Jo, en trea 
på 70 kvm plus tillgång till 2.000 
kvm gemensamma lokaler! Ge
nom att man minskat lägenhets
ytan med lO kvm fmansierar man 
den kollektiva delen. 

Inget kupongtvång 
Ett· annat problem med tidigare 
kollektivhus har varit att restau
rangen finansierats genom att hy
resgästerna varit tvungna att köpa 
ett visst antal matkuponger vaije 
månad. På Stolplyckan klarar 
man restaurangens ekonomi ge
nom sarnarbete med socialförvalt
ningen, som ju ändå var tvungen 
att ordna med matservering för de 
boende i servicelägenheterna. Det 
blir alltså inget matkupongtvång, 
men man räknar givetvis med att 
de flesta hyresgästerna ändå kom
mer att utnyttja restaurangen. 

För dem som efter att ha läst 
detta funderar på att flytta till 
Linköping, kan VB meddela att 
ansökningstiden till bostad i 
kvarteret Stolplyckan går ut den 
20mars I 980. 

Vi övriga får väl gå till bo
stadsförmedlingen och ställa oss 
i Lunds kollektivhuskö. 

------------------------~------------

·Från det kommunala 'IL 
Kampen om fruktträdgården -
den lilla markremsan i hörnet Tu
navägen/Ole Römers väg, framför 
gamla handskfabriken - verkar 
gå mot ett lyckligt slut. I måndags 
avstyrkte fastighetsnämnden en
hälligt planen om att tomten skul
le förvandlas till parkeringsplats. 
Enigheten var inte så stor från 
böljan, men sedan också centern 
böljat vackla och mummel hö.rts 
i folkpartiet så rullades den bor
gei'liga fronten upp. Det mönst
ret bör kunna upprepas också i 
den å terstående behandlingen av 
ärendet. Tunabarna är att gratu
lera till att slippa ytterligare en 
förfulande parkeringsyta. Det ska 
gärna erkännas att markbiten 
rymmer måttliga skönhetsvärden, 
åtminstone så här på vårvintern, 
men vi lundabor får vara rädda 
om de träd vi har. 

Det här är också en se~er för 
Eva Wigforss (vpk) som var en
sam i byggnadsnämnden med att 
gå emot parkeringsplatsen. Hon 
skrev en fm och temperamentsfull 
reservation. Sen följde vpk-arna 
upp i fastighets-, hälso- och gatu
nämnderna, efter hand med an
sJu tning av uppvaknande social
demokrater, och resultatet blev 
diverse bordläggningar. En ny ut
redning kunde så visa att det 
fanns övernog av parkeringsplat
ser i de trakterna. 

Det är naturligtvis roligt när 
borgarna faktiskt tar sakskäl. Det 
skulle vara till ytterligare glädje 
för lundaborna om det kan bli 

böljan till en stad~planepolitik 
som inte mekaniskt går privat
bilismens ärenden. Men så väl 
är det väl inte - det behövs nog 
fortsatt vaksamhet från VPK:s 
sida och stöd från de u tomparla
mentariska opinionerna. 

§ 
Nu har också namnberedningen 
sammanträtt, meddelas det. stäm
ningen var näst intill uppsluppen 
sägs det vidare och det förstår 
man, det måste vara roligt att sitta 
och spåna på gatu- och kvarters
namn. Namnberedningen avhand
lar nämligen defmitivt inte den 
materiella basen i det kommunala 
Lund utan snarare den ideologiska 
överbyggnaden, vilket ju inte 
betyder att den saknar intresse. 

VPK:s namnpolitik är väl inte 
så genomdiskuterad, men Artur 
Berger som är VPK-Iedarnot har 
antytt att han tänker sig en nyk
ter namngivningspolitik med kor
ta och kärnfulla namn. Det ver
kar klokt . Själv bor han på Dag 
Hammarskjölds väg, så det är lätt 
att förstå hans utgångspunkter. 
l trängre kretsar har man i staqs
delen för övrigt luftat tanken på 
en omdöpning till Lumumbas 
väg, men för det är väl tiden ännu 
inte mogen. 

Lucifer 
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l Konsert för linje 3 16/3 ! 
j Rock, folk och äv~n j~z. är vanli- 1 
• ga musikformer 1 politiskt pro- • 
1 gressiva sarnman~ang. Långt_ov~- l 
• tigare är att politiska orgamsat10- • 
l ner och rörelser ber u tö vare av l 
• klassisk musik att ställa upp. • 

Det är emellertid vad Folk
kampanjen i Lund nu har gj?~t. 
Och gensvaret har mte uteblivit: 
det är ett antal av de allra bästa 
artisterna och grupperna i det 
lokala musiklivet som velat ställa 
upp för linje 3 en vecka före om
röstningen. Pianisten Hans Påls
son, gitarristen Gunnar Spjuth 
och stråkorkestern Capella Lun
densis är väl kända. Renässans
musikgruppen Krumkraft är inte 
lika bekant, men så rör det sej 
också om ett tillfälligt namn pa 
en mera känd ensemble, där dock 
några musiker inte ville ställa upp 
vid det här tillfället. En liknande 
markering skym tar i programan
givetsen »medlemmar ur Lunds 
Domkyrkoköo>, men det försäk
ras att de allra flesta av de ordi
narie körmedlemmarna deltar. 
Kom till stadshallen kl. 18.00! 
Vandringar 
Naturligtvis blir det påskvandring 
i år också. Turen går liksom 1972 
och 197 5 från Lund till Simris
hamn, men nu något nordligare 
än förut, så sträckan blir närmare 
nio än åtta mil. Men vi har fyra 
dar på oss, torsdag till söndag -
folk som jobbar torsdag kan an
sluta i trakten av Öved. Vi ligger · 
i vindskydd och packningen blir 
lätt, för vi provianterar på vägen. 

Påskvandringen kan bli bra trä
ning för sommarens stora äventyr, 
nämligen vandringen över Alper
na. Vi har sett ut ett par lämpliga 
pass strax öster om St Gotthard. 
Högt blir det , men lättgångna sti
gar och mycket måttliga dagsetap
per. Så småningom når vi fram till 
Lago Maggiore och tar båt och tåg 
till Milano. 

Den 28.6 startar vi och är borta 
ca l O dar. Priset hålls nere genom 
att vi far på gruppbiljett och hus
hållar själva med läckra östtyska 
konserver, som vi handlar på vä
gen ner. 

Vad vi vet är vi enda partiet i 
Lund som går över Alperna i som
mar. Anmälan/förfrågan om båda 
vandringarna till Gunnar Sandin, 
tel. 147505. 

Jodå, det blir även familjevänlig 
pingstvandring och Vänsterns Vår
promenad vad· deJ lider. 
MÖTENMÖTE~MÖTEN 
ÄLDRE .OCH YNGRE pionjärer 
möte ans. 19.3 kl . 18 G .a Mejeriet 
Appellmöte lör 22 .3 samling vid 
Konsthallen 10.30 
NEJ-kommitten Väster/Pilelyckan 
möte ans. 19.3 kl19. van Dyrens 
väg 49 D, ingång gaveln. 
TRÄFFPUNKT MARX. Öppet 
hus fr kl 19 lö 15.3, Bredgatan 28 
J.Retzlaff : Motiv i dialektiken: en 
idl!historisk betraktelse. 1.Till 
Hegel. 
VPK IF Träning lö kl 16 på Ler
bäcksskolan 

HYRESGÄSTFÖ RENINGENS 
årsmöte sön 16.3 kl 13-19 Fol
kets Hus 

VPK :s s:lnggrupp . Samling kl 10 
lörd på partilokalen. Träning sönd· 
kl 19 -

VPK. Kommunmöte tars 20.3, se 
nästa IB . Motioner ti ll distriktets 
årskonferens 10-11.5 ska v ara hos 
styrelsen 25.3 eller hos distriktet 
31.3. 
BLASORKESTERN. Lör 14.3 kl 
9 övar sextetten på Palaestra. Kl 
10.30 demonstration Clemenstor
get. Nr 2, 3, 8, 9, 11, 12, 20, 24, 
38 . 


