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~~~~~R, 
Den borgerliga majoriteten i 
Lund håller nu på att sälja ut 
en del av kommunens fastig
heter. Vad man gör är ett 
exempel på borgerlig klass
politik. 
Bytaregatan 26, L :a Söderga- · 

· tan 14 och Prennegatan 21 är 
en del av de hus man har sålt 
eller kommer att sälja. Sam tli
ga dessa är svårt nergånpta eller . 
som Prennegatan 21 sa förfal
let att det för ett lekmannaöga 
endast kan återstå rivning (huset 
är ob~bott). Det är kommunen 
som ägt husen länge <ich är skuld 
till förfallet. Dessa tre hus inne
håller 25 lägenheter i varierande 

_ _s orlek och det är bara en del 
av vad kommunen-såltellerkom-
mer att sälja. 

Rusta upp 
Kommunen kan, när förfallet gått 
så långt, göra två saker. Antingen 
kan man rusta upp lägenheterna 
och behålla dom eller som man 
glk nu, nämligen sälja ut. I det 
förra fallet hade kommunen haft 
25 attraktiva lägenheter att. för
medla till de människor i kommu
nen som inte har en massa pengar 
till en insatslägenhet eller som kan 
snacka till sig en lägenhet. Eller 

· med andra ord ungdomar och/el
ler invandrare och/eller lågavlö
nade. I det andra fallet ilnns det 

· många möjligheter. llusen kan 
köpas upp av spekulanter som 
helt enkelt behöver ett objekt 
att placera pengar i. Lägenhe
terna kan förbli outhyrda, flera 
lägenheter kan slås ihop för äga
ren att bo i. Eller man kan lyx
sanera lägenheterna och göra om 
dom till insa~enheter. 

Svinaktigt 
Inte ens borgarna kan påstå att 
denna privatisering är positiv. Det 
fmns lite för många exempel på 
hyresvärdar som bär sig rent 
svinaktigt åt. Titta på alla de fas
tigheter som bara står och förfal
ler på gränsen till tvångsförvalt
ning, titta på de fastigheter där 
flera lägenheter står tomma därför 
att det är besvärligt med hyres
gäster. Men som sagt här är kom
munen inte ett dugg bättre. 

Poängen i detta är att kom
numen naturligtvis tjänar pengar . 
på att sälja dessa fastigheter. Om 
man däremot rustar upp husen 
så skulle man troligtvis inte kunna 
ta ut hyror som täcker konstader
na. 

LANDSTINGET 
Vid måndagens landstingsmö· 
te var huwdpunkten på dag
ordningen kollektivtrafiken i 
länet, en fråga som man lyc
kades klara av på endast två 
timmar. 

Målsättning 
Det var många lovord till kollek
tivtrailken som kom från före
trädarna för sossar och borgare. 
Men att det var mycket en läp
parnas bekännelse framgick tyd
ligt, då Ulf Nymark, VPK, efter
lyste en trafikpolitisk målsätt

Bakgrunden till mötet var· att ning för verksamheten. 'Det tig
riksdagen beslutat om en lag gande förslaget är uttryck för 
om huvudmannaskap för viss en borgerlig låt-gå-politik, där 
kollektivtrailk. Lagen - som tialikpolitiken ses isolerad från 
trädde i kraft 1978 - innebär övriga samhällssektorer. Att för
i korthet att det i varje län ska slaget disku teiar kollektivtrafik 
bildas en huvudman framför utan att diskutera bilismens roll 
allt för den landsvägsburna kollek- är i och för sig en prestation,' 
tiva trafiken. Huvudman ska vara menade Ulf Nymark. Han efter
kommunerna och landstinget. Om lyste i stället en målsättning som 
de berörda partema så vill kan som klart slog fast att inrikt
huvu~m~11skapet-också utvid- Dingen för kollektl.vtrariken måste 
gas till Jarnvag. Vad gäller lands- vara att ersätta bilismen som do
vägstrafiken så omfat~s både den minerande trafiksystem. 'Vi kan 
lokala trafiken och län~trafiken, inte konkurrera ut bilismen ge
dvs. trafiken mellan olika kom- nom satsning på kollektivtrafi
muner. ken', ansåg han. 'Bilismen måste 

Sossar och borgare eniga 
Landstingsmötet hade nu att 
ta ställning till ett konkret för
slag om hur den här frågan skulle 
lösas i M-län. Bakom förslaget 
stod sossar och borgare eniga. 
I korthet innebar förslaget att 
ett aktiebolag ska bildas, som 
ska svara för kollektivtrafiken. 
Alternativet hade varit ett kom
ll!'!~örbund. 

D D D 

också åläggas restriktioner'. 

Komplement? 
På detta rusade genast represen
tanter för de andra partierna upp 
och menade att visst ska vi ha 
bilismen kvar. Sossarnagiclit o m 
så långt att de hävdade att det 
inte finns någon motsättning mel
lan bilism och kollektivtrafik. Och 
det var väl här som den avgörande 
skiljelinjen gick mellan VPK å ena 
sidan och de andra partierna å 
den andra. VPK underströk klart 
att man ville bygga ut kollektiv
trafiken till det dominerande 
transportsystemet, medan de and
ra partierna såg kollektivtrafiken 
som ett komplement till bilismen. 

VPK yrkade återremiss på för
slaget, men fick inte en enda rep
resentant för de andra partierna 
med sig på detta. Så förslaget 
klubbades i stor endräkt mellan 
borgare och sossar. 

D D D D 

Det här ·kritiseraaes sKarpt 
från VPK-håll. 'Aktiebolagsfor
men är den minst demokratiska 
av alla', menade VPKs Erik Nils
son. 'Den förhindrar effektivt 
insyn och styrning från de parla
mentariska rörsamlingarna. Vi 
kommer inte ens att kunna inter
pellera i de här frågorna'. I 
stället ville VPK att huvudman
naskapet skulle formen av kom
munalförbund. Erik Nilsson sade 
också att VPK egentligen var 
emot att kommuner och landsting 
ska svara för huvudmannaskapet, 
men att det för landstingets del 
just nu inte var så mycket att göra 
åt saken, eftersom lagen redan 
trätt i kraft. 'Att kommunerna 
och landstingen f"ar ta över 
ansvaret innebär att kostnaderna 
kommer att tas ut från den 
proportionella skatten. I stället 
borde staten ta över ansvaret, så 
att verksamheten kan rmansieras 
via den progressiva skatten', ansåg 
Erik Nilsson. 

Demonstrera för "Arbetarpolitik- Socialism" l maj! 
Samling på Clemenstorget kl. 13. Avmarsch kl. 14 till Stads
parken. Tal av Jörn Svensson bl.a. På kvällen är det fest i Fot.· 
kets Park med början vid 19-tiden. Mat och öl samt sång, mu
sik och dans står på programmet. 



Lucifer: 

Fy för 
Fokus! 

Den som sysslar mycket med 
kommunalpolitik är utsatt för 
vissa faror. Till dem hör att 
man efter ett tag förväxlar 
sammanträdena och korridor
fifflet med verkligheten, att 
man glömmer vad det fak
tiskt handlar om. 
Ett botemedel som är aktuellt i 
dagarna är att gå och titta på riv
ningarna för Tempos P-hus. Detta 
sjuka I!rojekt fortsätter nämligen, 
sömngangaraktigt. I dammet och 
rivningsmassorna kan man se ett 
konkret uttryck för socialdemo
kraternas och borgarnas samar
betspolitik här i Lund. Ta den 
daglig titt på eländet och du har 
din adrenalintillförsel säkrad. 

Förfärliga Fokus 
En annan syn som inte undgår 
att göra mig arg och ledsen är 
Fokushuset vid Clemenstorget. 
Det är och förblir fruktansvärt 
fult, med sina grotetska skyltar. 
Går man in på Fokus blir man 
ännu mer förbannad. Fokus visar 
upp alla den moderna krämar
teknikens sämsta sidor: billiga 
lockvaror sprängs in för att 
förta intrycket av den allmänt 
höga prisnivån, och för att få tag 
på basvarorna måste man passera 
mängder av störtexvonerat krafs,. 
Om man ska ha nagot annat än 
livsmedel kan man inte gå dit och 
lita på att det finns - hela icke
livsmedelssortimentet är uppbyggt 
för impulsköp. 

Fokus är och förblir en sani
tär olägenhet, inte minst attt folk 
lockas dit med sina bilar genom 
en ständigt hård direktreklam. 
Åke Arenhill och Jan-öjvind 
Swahn och andra kommersialis
mens horor talar där om för oss 
hur bra Fokus är. 

Jag har en anarkistisk vän som 
i all stillhet bekämpar Fokus ge
nom att helt enkelt uttnyttja 
deras parkeringserbjudande. Han 
cyklar ner i garaget, stannar vid 
bommen och tar ett parkerings
kort. Så går han upp i affaren 
och köper sin liter lättmjölk. 
Mot uppvisandet av parkerings
kortet erhåller han så två kronor, 
en välkommen subvention i dessa 
dyrtider. Cykeln kan han ju lyfta 
förbi bommen. 

Själv tror jag på andra kamp
metoder . .I ett bättre Lund skulle 
givetvis inga fler Fokus byggas 
och denna förvuxna 
reduceras till sin rätta roll genom 
att man stoppar den farliga och 
onödiga traftk som skapas. Hur 
många trafikolyckor och cancer
fall har orsakats av Fokus och 
dess borgerliga tillskyndare? 

Hyran 
l tisdags var det fullmäkt
tigesammanträde för Hyres
gästföreningen i Södra Skån:e. 
Utifrån lundahorisont innebar 
mötet en del framgångar -' 
men också motgångar. 
På fullmäktiges dagordning stod 
framför allt val av kongressom
bud och val av ny föreningssty
relse. Vad gäller kon&ressdele
gation från Lund, hade valbe
redninge~ ~git viss hänsyn till 
~e nommenngar som kommit 
m från lundaavdelningen. Man 
hade föreslagit Roland Anders
son, David Edgerton och Per
Göran Wikforss som ordinarie 
kongressombud. De två först
nämnda är ordförande respektive 
sekreterare i lundaavdelningen . 

Strid om ABF-ombudsman 
Fullmäktigedelegationen från 
Lund ställde sig tveksam vad gäl
ler det tredje namnet, och lanse
r.ade i ~täll~t Göte Bergström, som 
ar akttv pa bll:splanet i Lund, nå
~ot_ som man m te med bästa vilja 
1 variden kan säga om Wikfors, 
menade lundadelegaterna. Dennes 
främsta 'merit' torde vara att han 
är ABF-ombudsman i Lund vilket 
naturligtvis är ovidkomman'de vad 
gäller hyresgästföreningsverksam
het, ansag man. Många fullmäkti
geledamöter från andra orter stöd
de lundadelegationen i denna frå
ga men man nådde inte ända 
fram , som det brukar heta nuför
tiden. 

En annan lundaframgång var 
att man fick en ledamot i före
ningsstyrelsen, t o m den ledamot 
som avdelningen självt nominerat. 
Det har man inte varit bortskämd 
med under senare år. Så nu sitter 
David Edgerton i föreningsstyrel
sen för Lund. 

Kritik mot Rhode 
Till ordförande för föreningen 
efter Tore Svensson valdes Hans 
Rhode, s-märkt kommunalråd i 
Malmö. Detta kritiserades skarpt 
från lundadelegationen. 'Hans 
Rhode sitter på tre stolar sam
~idigt' ~. menar David Edgerton, 
dels ar _han kommunalråd, dels 

ledande mom sitt parti i Malmö, 
och nu också ordförande i före
ningen. Det är förstås ett helt 
oacceptablet förhållande. I stället 
mås~e man inom föreningen välja 
ledrung - och på andra nivåer -
välja folk på grundval av deras 
meriter inom föreningen inte 
på grundval av vad de ~sslar 
med på annat håll'. 

Men trots detta och trots 
slakten av kongressmotioner från 
Lund är David Edgerton ändå 
ganska nöjd med fullmäktige
mötet. 'Det verkar gå sakta men 
säkert framåt inom föreningen', 
menar han. 

VB :s utgivning 
Nästa vecka, l maj-veckan, kom
mer det inte ut något ordinarie 
Veckoblad. Däremot kommer 
förhoppningsvis dom flesta tun
dahushåll att fä Veckobladets 
l m~-extra i_ brevlådan~ 

l 
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Lund sett från vänster 80 
För andra året i följd kommer nu 

1 VPK Lunds årsbok, Lund sett 

l• t • k från vänster 80 , alldeles lagom till 

P o l l l l maj . I ~är bok_en b~de tjo~kare 1 och - forhoppnmgsvts - battre. 
Ur det spännande innehållet kan 
nämnas en intervju med Jörn 

Det är lätt att vara efter
klok. Nu inser alla hur man 
bäst skulla ha stött folken 
i Vietnam, Laos och Kam
puchea. Men somliga vill 
stjälpa i stället för att hjäl
pa. 
När det kampucheanska folket 
med vietnamesisk hjälp störtade 
Pol Pot borde den segrande Heng 
Samrin-regeringen omedelbart ha 
erkänts av FN. Ett massivt bistånd 
borde snabbt ha kanaliserats till 
det kampucheanska folket via den 
nya regeringen. Resterna av Pol 
Pots arme borde omedelbart ha 
avskurits från hjälp utifrån så att 
de upphört att vara ett hot mot 
Kampucheas folk. Den USA-stöd
da kinesiska invasionen i Vietnam 
borde ha fördömts av all världens 
folk och gett anledning till en in
tensifiering av biståndet till Vie t
nam. Då skulle hundratusental's 
kampucheaner ha räddats undan 
svältdöden. Då skulle Vietnam 
redan nu ha kunnat dra tillbaka 
sina trupper ur Kampuchea. Då 
skulle uppbyggnaden av Vietnam 
ha kommit längre och freden i 
Sydostasien ha stärkts genom 
existensen av ett blomstrande 
Vietnam i samarbete med 
Kampuchea och Laos. 

Uppoffringar 
USA och Kina tvingade igenom 
en annan politik. Den nyss av 
alla fördömda Pol Pet-regimen 
blev plötsligt betraktad som Kam
pucheas legitima regim. En stor 
del av de internationella hjälp
sändningarna skickades • liksom 
de kinesiska vapnen in via Thai
lands gräns och gav Pol Pot förut
sättningar till fortsatt terror. USA 
och Kina förmådde en stor del av 
världens länder att bry ta eller 
minska biståndet till det blödan
de Vietnam. Den kinesiska inva
sionen i Vietnam stöddes av en 
mängd imperialistiska länder. 
Vietnam tvingades till stora upp
offringar för det fortsatta försva
ret av Kampucheas folk och sitt 
eget land. Kina hotar med nya 
angrepp och ställer territoriella 
krav pa Vietnam . 

Men en felaktig politik kan 
ändras. Omedelbart gäller det att 
protestera mot den borgerliga 
regeringens förslag till nedskär
ningar i biståndet till Vietnam 
på 35 miljoner, som ska disku
teras i riksdagen den 29 april. 

Solidaritet med Vietnam i 
Lund genomför lördagen den 26 
april klockan 16.00 ett solidå.ri
tetsmöte i Lunds stadsbiblioteks 
hörsal med Staffan Hildebrand 
och den vietnamesiske frontfoto
grafen och filmregissören Quang 
Ngoc samt . den danska filmen 
'Vietnam- Kampuchea november 
79'. 

Detta är ett led i kampen för 
en riktig solidaritetspolitik för fol
ken i Vietnam, Kampuchea och 
Laos. 

Redaktionsutskott: 
För nr 15: Arne Gustafson och 
Monica Nymark 
För nr 16: Eva Almqvist och 
Monica Nymark 

Svensson om 60-talets Lund, ett 
försök till sammanfattning av ar-

. betet i Folkkampanjen i Lund, ar
betsplatsreportage i bild från 
S:t Lars och Å & R, något om det 
nya skrivandet i Lund , dikter, 
teckningar och foton . 

Boken kommer att säljas vid 
l maj-demonstrationen och sena
re bl.a. på Bokcafet. Den kostar 
endast 20:- om du köper den nu. 
genast vid demonstrationen. Och 
om du mi~sade första årgången, så 

!tnns det en restupplaga kvar! 

Veckobladet blir större 
På ett redaktionsmöte i veckan 
bestämde Veckobladsredaktionen 
att VB nu skall bli fyra-sidigt dvs 
d!lbbelt så stort som nu. Över
gangen kommer att ske i månads .. 
skiftet augusti/september i sam
band med en höstfest som VPK 
och KU kommer att anordna. 

I och med att VB blir större så 
kan tidning~n göras '1uftigare" 
med mer bilder och större rub
riker. Det kommer också att in
nebära att VB behöver mer ma
terial, detta hoppas vi få hjälp 
med bl.a. av läsekretsen. Du själv 
alltså. 

Med detta tar VB ytterligare 
ett_ språng . i sin utveckling, vilket 
VI 1 redaktionen tycker är mycket 
positivt. Vi återkommer med mer 
information senare. 

INRE VÄSTER arbetsmöt e f red. 
25/4 kl. 19 Vildandens gillestuga. 
Banderolltillverkning. Tag med 
strykjärn och förlängningssladd. 
KOM.PO L. möte lärd. 26/4 kl.1 O 
partilokalen. Banderolltillverkn. 
ARBETSMÖTE öppet för alla! 
Lärd. 26/4 och sönd. 27/4 på 
partilokalen från kl. 1 O. Medtag 
sax och oömma kläder. 
TRÄFFPUNKT MARX. Öppet 
hus från kl. 19 lärd. 26/4 Bredg. 
28. T.Weimarck : Konst och varu· 
f orm. 
VPK:s SÅNGGRUPP. Generalrep. 
inför 1 maj sänd. 27/4 kl. 19 på 
parti lokalen . 
SDGR ÖSTER. Möte sönd. 27/4 
kl. 17 Linero Fritidsgård . 
VPK l F : Lördagsträningen inställd 
SOLIDARITET MED VIETNAM . 
Möte lärd . 26/4 kl. 16 i Stadsbib· 
liotekets hörsal. Medverkande bl .a 
Staffan Hildebrand (se annan 
plats i detta VB). 
1 MAJ. Demonstration. Samling 
Ciamenstorget kl. 13. 
1 MAJ. Fest i Folkets Park med 
början v id 19-tiden. 

VPK LUND IF: CYKELSEK
TIONEN. Sänd. 27/4 kl. 16 på 
partilokalen. Planering av den 
kommande verksamheten. Vi bör
jar med upputsning av vinterski
tiga cyklar. 

Under två utbildningsdagar för 
VPK :s kommunalvolitiker skapa
des motton för tva av våra nämn
der. Veckobladets läsare uppma
nas hjälpa till att hitta på deviser 
för övriga nämnder och stYrelser. 
Låt breven strömma in till redak

·:tionen. Alla förslag belönas med 
att få skaffa ytterligare en prenu
merant på VB. Här följer dom 

' motton som redan firms: 
Renhållningsstyrelsen: Sopa und
dan borgarna 
Trafiksäkerhetsnämnden: Inför 
vänstertrafik och kör över bor
garna 
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