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VPK kräver hyresstopp Snabba beslut 

VPK har motionerat i kommun
fullmäktige om hyresstopp. Bak
grunden är att kraven i höstens 
hyresförhandlingar väntas bli hög
re än någonsin. Det talas om 
40-50 kronor per kvadratmeter 
och år. För att kompensera en 
sådan hyreshöjning behövs ett 
lönelyft på 650-700 kronor i må
naden för den som bor i en tre
rumslägenhet. 

sig på politiska beslut t. ex. höj
ning av de statliga bostadslånen, 
sociala avgifter, höjda skatter och 
taxor på el , sopor, vatten och av
lopp . Till detta läggs nu moms
höjningen, de höjda punktskat
terna och regeringens åtstram
ningspaket. Momshöjningen på
verkar drifts- och underhållskost
naderna, som utgör hälften av 
hyran. 

och kvicktänkta politiker 

Bruksvärdesprincipen 
Eftersom bruksvärdesprincipen 
gäller så är hyrorna i hus ägda av 
kommunen prisledande och en 
höjning av hyran inom Lunds 
Kommunala Fastighets AB:s bo
stadsbestånd leder direkt till mot
svarande höjning i det privatägda 
beståndet. 

Mer än hälften av de prelirni
nära hyreshöjningskraven grundar 

stafettbrev för 
El Salvador 
stödkornmitten för Nicara
guas folk i Lund går i dagarna 
ut med ett stafettbrev, liknan
de det som folkkampanjen 
mot kärnkraft gjorde. Korn
mitten gör detta för att samla 
in pengar till folkets kamp i 
El Salvador. 

stödkommitten för Nica
ragua har nu i drygt ett år 
samlat in pengar och infor
merat om kampen i Nica-

Temporärt hyresstopp 
Hyreshöjningarna måste stoppas 
och nya radikala grepp krävs. 
Mot bakgrunden av detta kräver 
VPK :s fullmäktigegrupp bl.a. att 
man genomför temporärt hyres
stopp i LKF AB :s fastigheter och 
att man beslutar ge ekonomiskt 
stöd till LKF AB för att täcka un
derskottet. 

ragu a. Nu· breddar man alltså 
sitt solidaritetsarbete och 
kommer en tid framöver att 
informera om och samla in 
pengar till kampen i El Sal
vador, främst genom detta 
stafettbrev. Utvecklingen i El 
Salvador är av mycket stor 
betydelse för både Nicaragua 
och hela Centralamerika, 
skriver stödkornmitten i • sitt 
brev. 

Kommunstyrelsens hård prutning
ar av bl.a. bibliotekets verksam
het under de närmaste åren får 
snudd på katastrofala följder. Vid 
kommunstyrelsens senaste sam
manträde beslöt man bl.a. att 
skära bort den planerade biblio
teksfilialen på Linero, utökning
en av arbetsplatsutlåningen sam t 
utökningen av den uppsökande 
barn- och ungdomsverksamheten. 
Att Linerofllialen inte skulle 
komma igång som beräknat var 
ett obehagligt beslut, särskilt med 
tanke på att projekteringsarbetet 
och grävskoporna redan var igång. 

Turerna har varit många vad 
gäller Linero, kommunen har 
bollat fram och tillbaka med 
denna stadsdel som om den varit 
en leksak och låtit den förbli en 
av kommunens i socialt och 
kulturell t hänseende mest 
förkrympta stadsdelar. 

Biblioteksnämnden 

Detta kan man inte 
tolerera. Biblioteksnämndens 
beslutsgång i ärendet som det 
avspeglade sej på nämndsam
manträdet i onsdal!s är också 
helt otolerabelt. I artiklar 
i Arbetet oc;h SDS i onsdags 
kunde man läsa att biblioteks
nämnden hade förslag im 
prutningar i den övri~a verk
samheten för att kunna fa igenom 
en visserligen nedskuren, men 
dock verksamhet, på Linero nästa 
år. Men det anmärkningsvärda 
är att vad tidningarna tydligen 
fått veta det hade inte nämndleda
möterna blivit informerade om. 

Klasskamp 
I El Salvador rasar nu en 
öppen klasskamp och fol
ket lider mycket svårt. Bl a 
har den sittande militärjun
tan jämnat hela byar med 
marken. 6 000 människor har 
mördats i år. situationen är 
snarlik den i Nicaragua förra 
sommaren. Så t ex har hela 
oppositionen enats i 'den 
demokråtiska revolutionära 

Papperna las helt enkelt på bor
det, några fick del av dem en 
timme innan, och fp,c och sap 
som deltagit i budgetberedningen 
förra fredagen var väl förberedda . 
VPK däremot ställdes helt utanför 
den normala demokratiska be
slutsordningen. VPK var helt 
oförberedda, och till skillnad 
från de andra partierna var 
VPK inte heller villiga att fatta 
beslut i så viktiga frågor utan 
noggrann överläggningar, vilka 
alltså förvägrades oss. 

Bordl~ggning 

VPK krävde alltså bordläggning i 
frågan. Man krävde några dagars 
respittid för att noggrant kunna 
gå igenom förslaget. Yrkandet 
föll med 8- 1. I de beslut som 
följde vägrade VPK deltaga, för 
att ytterligare protestera mot 
det odemokratiska. beslu tsför
farandet i nämnden. 

Sänkta ambitioner 
Vad vill nu majoriteten i nämnden 
offra för att Linerofllialen skall 
kunna öppnas. Jo, inga nya 
lokaler i Veberöd, ingen utök
ning av arbetsplatsu tlåningen, 
ingen ökning av personalen i 
Genarp och en sänkning av . 
ambitionsnivån på huvudbiblio
teket med 40.000. Sammanlagt 
inbesparingar på ca. 800.000. 

Inte nog med dessa prut-
ningar, momshöjningen drabbar 
bibliotekets bokanslag. Under 
1980 får biblioteket 16.118 
mindre och under 1981 61.557 
kronor. Totalt betyder detta ca 
1300 böcker färre. 

fronten', FDR. Men allt tyder 
på att kampen i Salvador 
kommer att bli mycket hårda
re och mer utdragen. 

stafettbrev 
Om du inte har fått något 
brev, men är intresserad av att 
ansluta dig till stafetten, hör 
av dig till Margaretha Nordh, 
tel 046 - 12 02 55 . Eller skriv 
en rad till stödkommitten, 
box 654, 220 06 Lund. 



Eduardo Viera i Lund 

Eduardo Viera, medlem i Uru
guays l~ommunistpartis central
kommitte och chefredaktör för 
partiets tidning under de 16 år 
den existerade, var i Sverige och 
Lund för att delta i högtidlighåll
andet av Uruguay s KP :s 60-årsdag. 
VB bad om en kommentar till si
tuationen i Uruguay. 
Fascisterna förbereder just nu ge

nomförandet av sitt >>Cronograma» 
dvs den skendemokratisering, som 
syftar till att förbättra juntans an
seende utomlan.ds utan att äventy
ra dess fortsatta maktinnehav. I 
november kommer en folkomröst
ning om den nya grundlagen att ä
ga rum och under 1981 ett presi
dentval med en enda kandidat; 
som utses av militären, att genom
föras . Man har.haft mycket stora 
svårigheter att hitta någon intres
serad till posten men påstår sig nu 
ha funnit en, vars namn dock tills 
vidare hemlighålls. - Som i Chile 
rör det sig alltså om rena skenval, 
där människor som inte röstar en
ligt juntans order riskerar att mis
ta sitt arbete eller kastas i fängel
se. Oppositionen ges inga möjlig
heter att framföra sina åsikter och 
praktiskt taget alla tidigare poli
tiskt eller fackligt aktiva är på för
hand utestängda från rätten att 

kandidera till det miniparlament, 
som så småningom ska bildas. Ja, 
de som tillhö~de den breda fron
ten, den progressiva koalition som 
hade storaframgångar valen 
rar inte ens rösta. 
Ä ven de två traditionella borg

erliga partierna i Uruguay vägrar, 
trots juntans ansträngningar, att 
delta i denna fars. 

Kan juntan störtas endast med 
våld, eller finns det någon annan 
öppning? 
Delar av oppositionen har trott 

på denna »Öppning>>, men inte vi i 
kommunistpartiet. Vår bedöm
ning är och har vari t att en väpnad 
konflikt troligen är oundviklig. 
Andra metoder skulle kräva en 
högre nivå på masskampen, en 
mycket bred motståndsrörelse 
och motsättningar inom armen 
Denna situation förelåg t. ex. 
1963, då ett militärt kuppförsök 
avvärjdes genom en generalstrejk 
och därför att delar av armen för
blev konstitutionen trogna. Det 
gjorde det inte 1973, då militär
kuppen lyckades, trots att landet 
i femton dagar lamslogs av strej
ker, därför att man inte lyckades 
skapa denna motsättning inom 
krigsmakten. 

Arbetarbiblioteket i Lund 

Arbetarbiblioteket Lund 
grundades 1892 av Socialde
mokratiska föreningen. En in
spirationskå1la till detta var 
bl a August Palm, som hållit 
ett föredrag i Templarsalen i 
Lund 1891 och då kraftigt 
betonat att 'kunskap är makt' 
och uppmanat arbetarna att 
på lediga stunder skaffa sig 
upplysning och kunskaper. 

Biblioteket finans~erades 
genom att de olika fackföre
ningarna - dock inte alla -
betalade en viss avgift per 
medlem. För den enskilde 
arbetaren var lånen avgifts
fria. 

Skräddaren J Hallin här
bärgerade den första boksam
lingen i sin bostad på Stora 
Södergatan 45 och han blev 

i den förste bibliotekarien. 
1894 flyttades biblioteket till 
Råbygatan 13 i Arbetarring
ens fastighet och några år se
nare till Folkets Hus. Där blev 
det kvar till 1928, då det 
slogs samman med stadsbib
lioteket, som det året flyttade 
in i nya lokaler i stadshuset. 

Bildningsfrågor viktiga 
Detta och mycket annat står 
att läsa i en uppsats i historia 
av Karin J eppsson, 'Arbetar
biblioteket i Lund 1892-
1927'. B'iblioteks- och bild
ningsfrågorna var viktiga för 

den tidiga arbetarrörelsen och 
det är intressant att ta del av 
en bit av den lokala historien 
i Lund. 

Sockenbiblioteket äldre 
Arbetarbiblioteket var fak
tiskt inte det äldsta offent
liga biblioteket i Lund, redan 
1865 startade kyrkan ett soc
kenbibliotek i pastorsexpedi
tionen. Men inom arbetarrö
relsen saknade man litteratur 
som berörde samhällsfrågor 
och bibliotek som var till
gängliga på arbetarnas lediga 
tid och på 1880 och 90-talen 
startades arbetarbibliotek 
runt om i landet och även i 
Lund. 

Av Karin Jeppssons upp
sats får man veta t ex att 
under bibliotekets hela exi
stens kom ändå skönlittera
turen att dominera stort både 
vad beträffar inköp och utlån. 
År 1900 utgjorde romanerna 
71 % av bokbeståndet, histo
rieböckerna 9 % och samhälls
kunskapen 6 %, barnböcker 
saknades helt. 

Manliga arbetare var de fli
tigaste lånarna - man kan 
förmoda att kvinnliga arbeta
res 'lediga stund' gick åt till 
markservice. 1922 innehöll 
biblioteket drygt 4 000 band, 
som lånades ut 8 940 gånger. 

Fallet Bolivia 

Viera menar också att fallet Boli
via visar, att imperialismen och 
monopolkapitalet är beredda att 
liera sig med de mest brutala kraf
terna i ett land för att förhindra 
en seger för vänstern. Det visar 
också USA :s hyckleri, när man of
ficiellt fördömer kuppen, medan 
internationella valutafonden, som 
ju i praktiken styrs av USA, ge
nast är beredd att pumpa in mer 
pengar i landet. 

Reallönen halverad 

Sedan 1971 har reallönen i Uru
guay halverats. Små och medelsto
ra företagare arbetar under allt 
svårare förhållanden , eftersom de 
inte kan konkurrera med mono
polkapitalet, som lämnas fritt 
spelrum i landet. Inflationen var 
år 1979 ca 84%, den redan höga 
arbetslösheten tenderar i stället 
att öka i samband med en vikande 
konjunktur. Det politiska missnö
jet sprider sig alltså till allt breda
re lager av befolkningen, och man 
kan inte utesluta möjligheten av 
att detta missnöje leder till en 
folklig explosion, som vi sett ex
empel på på annat håll. 

ABF-biblioteken 
När ABF-biblioteken började 
bildas på l 91 O-talet gick 
många arbetarbibliotek sam
man med dessa. Men i Lund 
avböjde man då 'man inte vil
le låna ut till allmänheten'. 
Man ville inte heller överlåta 
bokinköpen. 

Sammanslagningen med 
stadsbiblioteket 1928 var, 

· hävdar uppsatsförfattaren, en 
materiell nödvändighet. Dels 
var arbetarbibliotekets lokal 
för liten och nersliten, dels 
kunde inte de ideellt arbetan
de styrelsemedlemmarna 
ställa upp i samma utsträck
ning som en heltidsanställd 
bibliotekarie. 

Tilläggas kan att 1928 de
ponerades även större delen 
av ABF-biblioteket i Lund 
till stadsbiblioteket. 

Karin Jeppssons uppsats 
finns tillgänglig på stadsbib
lioteket, lundasamlingen. 

i. 

VB OCH CA VEFORS 
Artikeln om Bo Cavefors i VB nr 
26 innehåller i ett centralt avsnitt 
några felaktigheter. 

l. Seelig har inte erbjudits att 
köpa lagret för 350 000. Däremot 
har Seelig bjudit 350 000 för lag
ret men inte fått det. 

2. När artikelförfattaren påstår 
att Bo Cavefors angett lagret~ vär
de till minst l O miljoner är detta 
en överdrift. Vad Bo Cavefors me
nade att en försäljning under fyra 
till fem år skulle inbringa framgår 
av det avvecklingsförslag som skic
kades ut till fordringsägarna. För
lagets exemplar av skrivelsen finns 
i norra Italien, så jag kan inte ange 
något exakt belopp Redaktionen 
kan nog få låna ett exemplar av 
någon fordringsägare i Lund. 

Det har dessutom sålts böcker 
för drygt 1.6 miljoner sedan likvi
dationen. 

Detta skriver jag endast för att 
korrigera sakuppgifter som jag 
tycker är väsentliga Självfallet har 
jag förståelse för den besvikelse 
och bitterhet som alla de som bli
vit ekonomiskt lidande måste kän
na. Det är jag övertygad om att 
Bo Cavefors också gör. 

Med vänlig hälsning 
Jan Moraeus 

l. JM har rät t ifråga om See
ligs bud och vi beklagar felet. Men 
våra uppgifter säger att det som 
egentligen stoppade affären inte 
var så mycket konkursförvaltarens 
tvekan utan vägran från Författar
förbundet (som representant för 
de drabbade författarna) att böc
kerna slumpades som kilovara. 

2. De tio miljonerna var ett 
s k F-pris, och det stämmer att 
Cavefors' bedömning av realisa
tionsvärdet låg betydligt lägre, 
kanske halva beloppet. Men mot 
bakgrund av bl a Seeligs bud står 
det klart att även den bedömning
en var klart orealistisk 

Bitterhet är det ändå bara del
vis frågan om. Vad det handlar 
om är att få rätt balans i bilden 
av Bo Cavefors, i en tid då så 
många vill göra ett helgon av man
nen. 

SEGER 
blev det för VPKs korplag Il i fi
nalen mot !dala från Veberöd. 
Med 4- 1 betvingades motståndar
na och därmed tog VPK ;lem 
Lundacupen 1980. 

Publiken var överens om att 
segern var välförtjänt. Det är bara 
synd att dom har så fula tröjor: 
gråvitdaskiga T -shirts! 

För cvrigt vann laget också div 
II i korpen och går därmed upp i 
högsta serien. VPK I, som inte 
haft någon särskil t bra säsong, blir 
kvar i d iv II. 

Därmed är fotbollssäsongen 
slut för i år och inomhusträningen 
vidtar (öppen för alla) . I år kom
mer VPK också att ställa upp med 
ett handbollslag, så nog finns det 
tillfälle för motion för den som är 
bollglad! 



Sparplanen 
Innan socialdemokraterna blev en 
politisk maktfaktor i Sverige så 
var fördelningen av produktions
medlen, mark, kapital, inkoms
ter och ägodelar ytterst ojämn. 
Detta lyckades inte socialdemo
kraterna ändra. Siffrorna över hur 
tillgångarna, makten, i det här 
landet fördelar sig kan t. ex. över
föras på de flesta sydamerikanska 
länder. Men det socialdemokra
tiska regeringsinnehavet innebar 
att även arbetarklassen, och den 
närstående grupper, fick del i den 
ökande produktionen. Eftersom 
det fanns mycket att fordela 
innebar detta att arbetarklassen 
fick det materiellt bra. Det var 
ju också arbetarklassen som ska
pade den ökade produktionen. 

Under det socialdemokratiska 
regeringsinnehavet genomfordes 
politiska beslut som innebar att 
arbetarklassens vardag blev betyd
ligt mer uthärdlig. Genom att göra 
inkomstskatten progressiv kunde 
man införa barn'bidrag' och bo
stads'bidrag'. Alltfler fick till
gång till det som tidigare var 
förbehållet de besuttna i sam
hället. Sverige blev en av värl
dens rikaste länder och nästan 
alla fick del i detta , men någon 
avgörande skillnad i fördelningen 
av tillgångarna och makten skedde 
inte. 

Det är med den utgångs
punkten man ska se det som de 
borgerliga partierna nu håller på 
med. Devalveringar, momshöj
ningar, skattelättnader till högin
komsttagare, bidrag och lättnader 
för kapital och företagare osv, och 
nu senast sparplanen, som kom
mer att följas av fler. Det är en 
gigantisk omfordelning till de be
suttna i det här samhället från 
dem som har arbetat sig till sina 
tillgångar. Borgarna urholkar pro
gressiviteten i skatten, genom att 
tillåta avdrag för både lyxkonsum
tion och spekulation, borgarna är 
inte intresserade av att ta kraft
tag mot skattefiffel och kapital-

Höjda kommunala 
sammanträdesarvoden 
önskar sig socialdemokraterna Ru
ne Tofternar och Claes Göran 
Jönsson. Därmed tror man sig 
komma åt överrepresentationen· 
av tjänstemän bland de förtroen
devalda. 

Enligt detta synsätt måste po
litik löna sig, på det privatekono
miska planet, för att arbetarna ska 
vara villiga att delta. Med lite 
eftertanke borde motionärerna ha 
insett , att man förolämpar arbe
tarna samtidigt som man blottar 
en brist på förståelse for de 
verkliga mekanismer, som hindrar 
arbetarklassen från att delta i det 
politiska rävspelet. 

Det vore bättre om SAP ut
veckla& det utomparlamentariska 
arbetet, så att dess medlemmar 
fick möjlighet till praktisk och 
teoretisk politisk skolning. Och 
varför inte göra som VPK i Lund: 
dra in till partiet alla kommunala 
arvo(ien som inte är ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst! 

klasspolitik! 
flykt. Nu 'spar' man in på sjuk
vård och utbildning, man drar in 
på bostads'bidrag' och arbetslös
hetslön och överhuvudtaget det 
som tillhör grundläggande behov. 
Om borgarna får fortsätta så kom
mer snart fördelningen av till
gångarna att vara mer sned än 
någonsin. 

Skattefifflet, avdragsfloran, 
den ökande momsen, ränteavdra
gen på småhus och lyxkonsum
tion, som gynnar de med stora 
inkomster och dito fastigheter. 
Allt detta gör att det idag är 
frågan om de t in te sker en 
överföring genom skatterna från 
låg- och mellaninkomsttagare till 
höginkomsttagare och kapital. 

Överför sen allt detta på 
kommunal nivå i Lund. Inför 
budgetarbetet har man nu avi
serat stora prutningar, bl. a. på 
grund av momshöjningen. Och det 
finns naturligtvis mycket att spara 
på. Bygg farre småhus och fler 
lägenheter i flerfamiljshus , som är 
billigare att anlägga för kommu
nen och kräver mindre mark. 
Hyr ut småhusen med hyresrätt 
så blir avdragen mindre och kom
munen får in mer skatter. Bygg 
inte dyra trafikanlä~gningar, p-hus 
och ringvägar, på sa sätt ökar un
derlåget för kollektivtrafiken , som 
då kan bli bättre och billigare, vil
ket i sin tur gör trafikanläggning
arna onödiga. Gör något vettigare 
av Grand än ett lyxhotell , då be
höver man inte heller göra någon 
lyxsanering. Men i Lund kommer 
borgarna att pruta på behov som 
är grundläggande, barnomsorg, 
äldreomsorg , utbildning, beslu
tade men uppskju tna biblioteks
filialer osv. 

Detta är borgerlig klasspoli
tik som kommer att skärpa mot
sättningarna i samhället. 

SPARANDET OCH 
YTTRANDEFRIHETEN 
Borgarnas sparplan dra b bar ur
skillningslöst. Även en så grund
läggande rättighet som yttrande
protokollen från kommunfull
mäktige skall prutas bort i 1981 
års budget. Vackert! Lunds be
folkning skall inte få veta någon
ting om de skäl som ligger bakom 
den borgerliga politiken. Möjligen 
vad som återges av »oberoende», 
»objektiva» borgerliga jourlnalis
ter. Det är tydligen alldeles for 
pinsamt för borgarna att i nuvar
ande lägehamna på pränt med sina 
reaktionära åsikter, väldokumen
terade kommande generationer 
till godo. Tvärtom, att dra en ave
tenskapens slöja över det kom
munala mörkret känns lugnare, än 
att stå med namn för åsikter och 
handlingar. 
Historien kommer i vilket fall 

som helst att vara obarmhärtig 
mot dessa mörkmän och -kvinnor, 
om inte annat så för att de försvå
rat deltagandet i demokratin ge
nom att inskränka den politiska 
debatten, i stället för att utvidga 
och öppna den, så att fler får klar
het och deltar i händelserna. 

Från det kommunala 

Det är svårt att låta bli att kom
mentera vad som hände på se
naste kommunfullmäktige. Jag 
menar naturligtvis P-husdebatten. 
Voteringen slutade med de van
liga siffrorna, men ett par sådana 
segrar till och P-husalliansen mel
lan borgare och socialdemokra
ter kommer att falla ihop som ett 
korthus. J ag har sällan sett bor
garna så plågade och desperata 
efter argument - t.o.m. Sver
ker Oredsson, som annars bru
kar ge intryck av att tro på vad 
han säger, var illa däran. Social
demokraterna satt där tysta i 
sina bänkar, uppenbart oförbe
redda inför debatten och låt
sande som om den inte kom dem 
vid. 

P-HUS 

Bästa inlägget 
Dagens bästa inlägg - lugnt, 
torrt och med ett forödande 
bett - kom dock från en so
cialdemokrat, Börje Lövkvist. 
Hans inlägg föranleddes av en mo
derattjej , Marianne Mjöberg, som 
med den nyutbildade medicina
rens karakteristiska överlägsenhet 
uttalade sig om hur lite bilavga
serna betyder för uppkomst av 
cancer. 

Av VPK-arna talade Tomas 
Schlyter som mest uppehöll sig 
vid hur dyrt P-huset kommer att 
bli för kommunens skattebeta
lare, och Sven-Hugo Mattsson 
som gjorde en bred översikt över 
argumenten mot P-huset och 
privatbilismen. Det blev kanske 
lite omständigt, men hans anfö
rande hade en värme och ett 
engagemang som gjorde att bor
garna fick upp blodvittringen. 

·sven-Hugo Mattsson 

Plågsamt 
Plågsammast var det att lyssna 
till Olof Nordström som vräkte 
ur sig några tirader fyllda av 
översitteri och akademikerhögfärd 
mot Sven-Hugo. Ett minimum av 
logik är väl vad man bör kunna 
kräva t.o.m. av en jävla brevbä
rare var andemeningen i hans in
lägg, när Sven-Hugo dels hade sagt 
att bilismen nu höll på att minska, 
dels talat om den ökande bilis
mens roll vad gäller cancern. För 
mig blev det signalen till en om
värdering av Olof Nordström. Jag 
har alltid sett honom som en lite 
enkelspårig men i princip reko · 
idrottspojke från Småland som av 
allmän kandidatbrist hamnat på 
ett antal maktpositioner i Lund. 
Men till de positionerna måste 
man kvalificera . sig och jag bör
jar se hur Olof Nordström gör 
det, och reko är han nog bara 
när det" passar för syftet. Ja, det 
var o behagligt. 

Mobbning 
Det var ett kärvt fullmäktige
möte. Stilenligt avslutades det 
med den traditionella mobbning
en av Tarcisio Bommarco. Med 
Tarcisio är det så att han talar 
långt, mycket långt säger en del. 
Men han talar nästan alltid väl 
och den som brydde sig om att 
lyssna kunde direkt njuta av hans 
anförande som var knutet till en 
interpellationsdebatt om moms
ökningen och kommunens ekono
mi. Men lyssna är just vad borgar
na inte vill och de backas upp av 
sin ordförande Per Håkan Ohlsson 
som inte precis hade någon stor 
dag. Han försökte direkt avbryta 
Tarcisio, som med den enkla re
pliken att han åtminstone talade 
politik till skillnad från vissa and
ra, därefter kunde tala till punkt. 

Stenhård blockpolitik 
Jag vet inte precis hur det har bli
vit så här - jag tror t.ex. inte att 
VPK-gruppen har önskat sig den 
hätska atmosfär som nu domine
rar i fullmäktige. Också VPK har 
ett behov av resultatpolitik i det 
lilla formatet, att få en del förslag 
genomforda, att påverka och att 
bli respekterade. Men det är idag 
omöjligt - borgarna driver åter
igen en stenhård blockpolitik där 
VPK-förslagen och -synpunkterna 
behandlas som pestsmittade. 

Jag tror som tidigare att de 
strömningar som dominerar i 
åsikterna ute bland vanligt folk i 
Lund fortsätter att gå åt VPK:s 
håll. Borgarnas och socialdemo
kraternas karaktärsfasta kvarhål
lande vid Tempos P-hus var alltså 
ytterligare en spik i likkistan för 
deras politik. Så dumt av mig att 
bli ledsen och arg över deras age
rande i kommunfullmäktige! 

Lucifer 
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Rättssamhällets 
styrka 
'Vi har hela tiden vetat att vi 
lever i ett rättssamhälle'.Nja, 
ibland kanske det är Ii te så 
och så med rättssamhällets rätt, 
men nu i dagarna har den bevisat 
sin styrka, när det verkligen gäller 
for människosläktet väsentliga 
frågor. 

Citatet ovan kommer frän 
en lycksalig hundägare i Mal
m ö, som till regeringsrätten över
klagat Malmö kommuns beslut att 
hundägarna ska vara tvungna att 
plocka upp bajset efter sina 
fyrfota älsklingar. Lycksaligheten 
kommer sig av att regeringsrä t
ten nu tagit ställning i denna 
ur rättssynvinkel så väsentliga 
fråga, och givit de överklagande 
hundägarna rätt. Rättssamhället 
lever alltså. 

Grovt förtryck i öster 
VB , som alltid betraktat 
rättigheten för djurägare att låta 
sina telningar skita överallt som 
en av de mest fundamentala och 
oomkullrunkeliga rä ttighetema 
ser dock gärna att kampen för fri 
skitning går vidare. Det ryk
tas bl a att ett land i öster hän
synslöst inskränker rät t.: n at~ 
bajsa på offentliga platser. V1 
förväntar oss att de djärva hund
ägarna i Malmö går vidare för att 
fä nedbajsningsrättigheterna in
skrivna i FNstadgan. Sverige kan 
här som i så många andra fall 
fungera som demokratiskt före
döme. 

Dra in tunnorna! 
VB har aldrig snålat på goda 

råd. Nu vill vi ge ett till S. Oreds
son, som ju håller på med att 
bespara kommunen pengar. Dra m 
de där tunnorna fö r hundskit 
som finns överallt. När nu rege
ringsrätten sagt sitt måste det inte 
bara betraktas som en rättighet 
att bajsa på offentlig plats, det 
måste fastmer betraktas som en 
medborgerlig skyldighet. (Och de 
där hundbajstunnorna använder 
nästan ändå ingen. Den enda vi 
sett var en något förvirrad dam i 
övre medelåldern som under 
snyftningar och bön stoppade ner 
sin avlidna cockerspaniel). 

Kompisskitning 
Sedan kan bespararna gå vi

dare och dra in de offentliga 
toaletterna. (Dvs de traditionella, 
institutionaliserade) . De är visser
ligen få , så de direkta bespa
ringarna måste bli marginella. 
Men tänk på produktionsvinster
na! Nu borde ju hundägarna själva 
kunna förrätta sitt tarv samtidigt 
som sina animaliska vänner. (Skit 
som skit, väl?) Det blir en massa 
tid över, när de så att säga slipper 
att gå i omgångar. Och inom 
industrin, som ju går på kryckor, 
kunde man spara en massa dyrbar 
produktionstid genom att låta 
jobbarna skita där de står .. (Sån 
arbetsmiljö har ju park- och 
gatuarbetarna. Tänk pa jämlikhe
ten!) Inga onödiga raster. Nicolin 
blir belåten. 

Kampen för en fri bajskultur 
går vidare! 

Trafiken på 
Hardebergaspåret 

Två lantbrukare har fått tillstånd 
att köra med traktor och lant
bruksmaskiner på Hardebergaspå
ret. Om bostadsbidrag söktes med 
m~tsvarande metoder bleve det 
väl böter. 

När sanningen kom fram var 
en av dem byggnadsarbetare, som 
varken äger eller arrenderar mark 
vid Hardebergaspåret. Hans till
stånd blev indraget. 

Den andre lantbrukaren häv
dar att han inte når tre markbi
tar utan att köra på spåret . 
Järnvägen har funnits i 75 år 
utan hinder för markägarna, men 
om arrendatom plöjer upp mark
vägarna kan det bli problem . 
Det är mera ekonomiskt att skat
tebetalarna bekostar s.k. mark
väg. 

Om arrendatorn använder Få
gelsångsvägen behöver han inte 
störa trafiken på Hardeberga
spåret. Trivs han inte med det, 
bör han avsäga sig arrendet. 

Låt cykelleden vara för den 
oskyddade trafiken . Stör den 
inte med traktorer och lant
bruksmaskiner av upp till 3,5 
meters bredd , när spåret bara 
är 34 meter. 

Pedalkraft 

J ag håller med om att Harde
bergaspåret borde vara reserve
rat för gång- och cykeltrafik. 
N u är det dessvärre in te bara 
traktorerna och redskapen som 
släpps in där, utan också ri
dande. J ag tror nästan att det 
är ännu fler som störs av det -
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stigen blir upptrampad och många 
är rädda för hästarna. J ag har 
som VPK-representant i trafik
nämnden upprepade gånger rös
tat emot de tillstånd som givits 
för ridning och traktortrafik. 

Borgare och socialdemokra
ter har i diskussionerna sagt att 
det här inte är någon särskilt 
viktig fråga, och det kan man 
kanske hålla med om . Men det 
befriar dem inte från att använ
da si t t goda omdöme - vilket 
de tycks tro. 

Sten Henriksson 

Behövs 3 000 p-platser? 
Vid kommunfullmäktiges senaste 
sammanträde (25/9) sa Annika 
Annerby (m) att bristen på p-plat
ser i Lunds innerstad inom några 
år skulle uppgå till 3 000. Hon 
menade att det fanns undersök
ningar som visade på detta, och 
till grund för dem vissa normer. 

Annika Annerbys siffror är 
klart sensationella. I dag finns det 
gott om parkeringar i innerstan. 
statistik från gatukontoret visar 
att beläggningen på de p-platser 
som är avgiftsbelagda är mycket 
liten. Visserligen kommer det 
säkert att byggas mer i innerstan . 
än vad det kommer att rivas de 
närmaste åren. Visserligen kom
mer dessa bostäder att kräva fler 
p-platser - men 3 000 i under
skott !? Dessutom är det ju så att 
p-huset i Färgaren skall byggas, 
sam tidigt som biltrafiken in till 
innerstan minskat kraftigt de se
naste åren. Det finns ingenting 
som talar mot att den trenden 
kommer att fortsätta. 

Siffrorna Annerby kommer 
med kräver naturligtvis en del svar 
av henne: 

l) Vilka undersökningar ligger 
till grund för beräkningen att 
Lunds innerstad skulle få en brist 
på 3 000 p-platser? 

2) Hur är de normer utforma
de som säger hur många p-platser 
det ska finnas inom ett område? 

3) Om nu siffrorna är riktiga så 
innebär det ju att det kommer att 
bli trafikkaos när alla platserna 
ska fyllas. Kommer du som poli
tiker att ta initiativ för att lösa 
detta? Kommer du t ex att verka 
fOr att det byggs 8-1 O större p-hus 
som i så fall behövs. Eller kommer 
du att verka för andra lösningar? 
Sven-Hugo Mattsson 

Öresundsvarvet 
Vid en distriktskonferens i Lund 
den 20 september uttalade sej 
VPK Skåne mot en nedläggning 
av Öresundsvarvet. Man under
stryker istället bl.a. att ÖV kan 
leva vidare, att förnyelsen måste 
fortsätta och att en ny ledning 
med starkt inslag från fackligt 
håll bör utses. 

~~~et 
Bokpriserna har, som vi alla 
märkt, gått upp kraftigt un
der de senaste åren. Både 
bokförlag och bokhandlare 
har sam tidigt gjort sitt ytters
ta för att profiten inte skall 
minska. Ett av sätten att räd
da vinsten är bokklubbarna. 
De har sina klara fördelar 
både för producenter men 
även för kosnumenter. Bok
cafet kan inte av olika skäl 
vara med i exempelvis Må
nadens Bok, det innebär att 
vi inte kan erbjuda samma 
förmåner som andra bok
handlare i stan kan . Men Må
nadens Bok har under året 
börjat ge ut en del av sina 
böcker i pocket, dvs Mån
pocket, till det facila priset 
av l 5.00 kronor stycket. Det 
tjänar de bra pengar på, men 
även alla andra som vill läsa 
fö r en billig slant. Bokurvalet 
är bra (vi tar förstås inte in 
de sämsta) och för er som 
in te känner till dem kan vi 
tipsa om följande böcker: 
Leif G W Persson Profitö
rerna , Kerstin Ekman Häx
ringar, Inger Alfven Dotter 
till en dotter (ny) , Vita An
dersen Håll käften och var 
söt m fl. 

För övrigt vill vi gärna 
framhålla att vi försöker hål
la låga priser men vi har inte 
samma resurser som vanliga 
bokhandlar, i synnerhet inte 
Akademibokhandeln. Men 
prova oss gärna. 

VPK Lunds l F handbollslaget trä
nar pli Lerbäcksskolan lörd 4/1 o· 
kl 16 sympare välkom na. 
BLASORKESTERN Rep. lörd 
4/1 O kl 10-12 Mikaelsalen Se 
utskick. 
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Kooperativa ek . för. SEGER har 
fr.o .m. 1/10"öppet mellan 15.00-
19.00 vardagar och lördagar 
mellan 10.00- 14.00. 

Om du inte visste det innan 
finns vllr butik pli Blekingevägen 
mellan Stattenav. och Malmöv. 

Vi säljer garanterat giftfria grön
saker och· frukter. Bröd , smör, 
mjölk och andra mejerlvaror. 
Kom in och handla och/eller bli 
medlem. 

REDAKTIONSUTSKOTT för nr 
29 : Lars Borgström, Monica Ny
mark och Olle Teleman 
KONTAKTREDAKTÖR för nr 
30 : Finn Hagberg, tel 12 90 98 
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