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Nerskärningarna 
hotar 

barnomsorgen 
Förskollärarna och fritids

pedagogerna i Lund hade 
fackmöte i tisdags. Sällan har 
det varit så mycket folk på 
ett sådant möte. Orsaken till 
uppslutningen var att man 
skulle diskutera förslaget till 
nedskärningar i budgeten. 
Upprördheten var stor på 
mötet, men också kampviljan 

Nedskärningsförslaget innebär 
bland annat att man inte kommer 
att få vikarie första sjukdagen .. 

Flera planerade daghem upp
skjuts ett, två eller flera år. 

Barnomsorgspersonalens studie
dagar dras 

Tre planerade nya tjänster som 
barnomsorgsassistenter stryks. 

De daghem som har 2 1/2 per
sonal par avdelning får inte ut
ökat till tre tjänster/avdelning. 

De daghem som har 16 barn i sys
kongrupperna får inte nerskuret 
till 15. I de båda sista fallen rör 
det sig om sedan länge utlovade 
förbättringar, som nu helt plöts
ligt bara försvinner· 

Man kommer inte heller att få 
extrapersonal som kan gå in vid 
handledning av lärarkandidater. 
Handledarfrågan är en gammal 
facklig stridsfråga, , där man nu 
åter plötsligt befmner sig på 
nollpunkten. 

Och sist, men inte minst siA
verksamheten vid Lunds skolor
slopas! 

Barnen drabbas 

t. tt barn är in te något arbets
stycke som man kan lägga ifrån 
sig i väntan på att man ska få tid 
med det när personalen är fullta
lig. 

27:e November 

Den 27 :e november klubbas bud
geten i kommunfullmäktige. 
Lunds förskollärare och fritids
pedagoger kommer inte att sitta 
passiva i väntan på beslutet. På 
mötet i' SFLs barnomsorgssektion 
bildades en arbetsgrupp mot ned
skärningarna. Det diskuterades 
bl a att anordna en paneldebatt 
med de ansvariga politikerna. 

Men det här är ju inte bara en 
fråga fOr de som arbetar inom 
barnomsorgen. För att de plane
rade nedskärningarna ska kunna 

stoppas, krävs det också att för-
äldrarna engagerar sig - det är ju 
våra barn det gäller! 

Radikala S tu den ter 
Nu är det dags att få bort 

högern, säger Marie Bergström. 
Hon är representant för det ny
bildade partiet Radikala Stu
denter (RS) som alltså ställer 
upp i höstens kårval i Lund. 

Genom en enad satsning vill 
man nå målet. Partiet RS består 
av enskilda kommunister och 
socialdemokrater, andra icke 
partiansJu tna radikala studerande 
och utländska gäststuderande. 
Vare sig LKHF eller Kårpartiet 
Socialdemokraterna ställer upp 
vid valet utan dessas tidigare 
väljare uppmanas rösta på RS. 

Absolut stopp 
Eftersom Fns' nye ordförande 

är organiserad moderat har man 
in~en anledning att tro att man 
fran det hållet kommer att värna 
om högskolan. Och risk finns för 
att sparplanen går u t över resten 
av Tekniska Högskolan också. 
RS kräver i första hand absolut 
stopp för nedskärningen av hög
skolan. 

Insyn i forskningen 
Den dolda uppdragsforskningen 

florerar och inget har gjorts eller 
görs från studentkårens sida för 
att ta itu med detta. - I andra 

hand kräver RS öppenhet och 
insyn i vad gäller Universitetets 
resursfördelning inom forsk
ningen. 
Kårpengar och kårbyråkrati 

Vart går. kårpengarna, undrar 
Marie. Slukas de av studentkå
rens byråkrati? RS vill se över 
hur många omotiverade tjänster 
som finns inom studentkåren. 
Alltså ingen höjning av termins
räkningen och en upprensning i 
Fris' byråkrati, kräver RS. 

Ytterligare krav 
RS kräver bl.a. företagshälso

vård i.st.f. särskild student
hälsovård, kommunalisering och 
självförvaltning av bostäderna, 
större möjligheter för studenterna 
att påverka utbildningen, erkän
nandet av marxismen som veten
skap och att AF-borgen blir ett 
hus för alla,inte bara studenter. 
Debatt 

RS tänker inom kort utmana 
Fris till debatt angående demokra
tibegreppet Man hoppas på ett 
ökat intresse för framtidsfrågor 
hos de studerande och ett större 
röstdeltagande genom det ny
bildade partiet Radikala Studen
ter, RS. 

Kollektivhus 
1981? 

Kommer det att finnas ett 
kollektivhus i Lund i slutet av 
nästa är? 
Det är inte omöjligt.: Lunds 

kommun och AF diskuterar nu 
möjligheterna att bygga om 400 
studentrum på Delphi (Norra Fä
laden).till kollektivhuslägenheter. 
Ombyggnaden beräknas i så fall 
bli klar till s! u te t av 19 81. 

När borgarna i Lund sparar , 
drabbar det svaga grupper, i det 
här fallet barnen. De barn som 
står i daghemskön får fortsätta 
stå . =Och för de barn som har p 
plats kommer det att bli en sämre 
ornsorg.Sedan länge utlovade för
bättringar uteblir. Förslaget om 
att man inte får vikarie första sju 
dagen kommer att drabba arbetet 
i barngrupperna hårt. Ingen vikarie första sjukdagen 

Hur utformningen av kollektiv
huset ska bli, vilka fonner av ser
vice och gemensamma anläggning
ar som ska fmnas där, är än så 
länge en öppen fråga I dagarna 
har det skickats ut en enkät till de 
280 personer som står i bostads
fönnediingens kolektivhuskö, där 
man frågar om intresset för det 
här projektiet och ber om syn
punkter på kollektivhusets ut
formning. 



Kulturfiender! 
Är kommunstyrelsen negativt in
ställd till biblioteksverksamhet? 
Man börjar undra, när man inser 
att den senaste tidens försök till 
kommunalt sparande på flera 
punkter drabbar biblioteken i 
Lund. Häromveckan ville man 
stoppa planerna på en biblioteks
filial pa Linero, trots att kom
munfullmäktige i våras gett klar
tecken till den. Om biblioteket 
ska få sin filial tvingas man att 
knappa in på andra filialers verk
samhet och skära i bokanslagen. 
Nu visar det sig också att biblio
teksverksamheten på skoloma 
kommer att drabbas. 

Nej till läsfrämjande 
Budgetberedningen har föreslagit 
minskade kommunala anslag till 
försöksverksamheten med SIA
skolan. Detta kommer bl a att 
innebära att den intensifierade 
verksamheten med s k läsfräm
jande åtgärder (dvs arbetet med 
att få barn att läsa mer och läsa 
bra litteratur) helt kommer att 
slopas. 

Försöken har - under ett 
par år och med litet olika in
riktning ägt rum på tre rektors
områden. Utvärderingarna av för
söken har entydigt visat att detta 
har varit den del av SIA-försöken, 
som enhälligt har uppskattats 
mest av elever, föräldrar och lära
re. Man önskar sig fortsatt verk
samhet och helst utbyggd verk
samhet. 

Detta vill nu kommunstyrel
sen skära b ort. 

Bibliotekslagstiftning saknas 
På kultursektom, dit biblioteks
verksamheten räknas, härskar 
kommunernas fria val - man får 
lokalt bestämma hur bra eller då
liga bibliotek man vill ha: Ingen
ting hindrar i princip att man 
skrotar biblioteken helt , eller 
avgiftsbelägger boklån m m. (Det 
sistnämnda har allvarligt disk u te
rats i många kommuner!) I våra 
nordiska grannländer har man 
varit förutseende och lagstiftat 
om att man måste ha offentliga 
bibliotek och ställt krav på mini
mistandard. Det innebär att det 
finns en gräns för hur mycket 
man får använda biblioteken som 
budgetregulator i kärva tider. 
Bland det svenska biblioteksfolket 
är man i storf sett enig om kravet 
på en bibliotekslag. Bland kom
munalpolitiker - från m till s -
är man negativ, man hänvisar till 
den omhuldade kommunala själv
bestämmanderätten, som inte får 
naggas i kanten. Och talar om att 
en miniroilag så lätt blir en maxi
milag. 

I tider som dessa är det nöd
vändigare än nållonsin at~ ha till
gång till den mformation och 
den kunskap som fmns i välut
rustade bibliotekssystem. Det är 
också viktigt att upprusta grund
skolebiblioteken med resurser och 
kompetent personal. Det är dags 
för en bibliotekslag. Men i väntan 
på den gäller det att förhindra 
lokal nerrustning. 

Från det 
Kommunala 
Har socialdemokraterna tappat 

geisten när det gäller Linero? Det 
förra stadsplaneförslaget som gick 
ut P.å att fylla Linerokullen med 
småhusbebyggelse och såga ner 
träden i marken mötte ju en våld
sam kritik bland Lineroberna och 
drogs faktiskt tillbaka. Nu är det 
dags för ett nytt förslag som spa
rar träden och minskar bebygg
elsen och det är ute i nämnderna 
på remiss. Den grundläggande 
svagheten i förslaget kvarstår 
dock: områdets enda naturliga fri
yta och markreserven för skolor 
och andra gemensamhetsanlägg
ningar ska byggas igen. Det finns 
alltså inga skäl att godta det nya 
förslaget heller. Men socialdemo
kraterna i gatu- och trafiknämn
den röstade glatt med borgama 
mot VPK :s avslagsyrkande har vi 
hört. Lite trist, den socialdemo
kratiska stadsdelsföreningen ute 
på Linero har ju gjort ett jätte
fint jobb för att samla opinionen 
för ett bevarande av området 
och nu sviker alltså partikam
raterna. Men man får väl hoppas 
att det var en ren miss och att 
Ingegärd Göransson och Birger 
Rehn säger ifrån i kommun
styrelsen . 

säger ifrån? 

Jag har hört att skorstensfejar
mästare Erik Jönsson med ålderns 
rätt tänker dra sig tillbaka från 
sin svarta hantering. Då är det 
väl dags att aktualisera det ~amla 
kommunistiska kravet pa en 
kom m unalisering av so tningsvä
sendet, som nu bedrivs som pri
vatmonopoL Det kanske kan bli 
riktigt eldfangda debatter i brand
styrelsen, normalt inte den 
hetaste av politiska nämnder. 

Till slut ett yttrande, upp
snappat på VPK:s kommunal
politiska måndagsmöte. En nämd
ledamot redogjorde för det senaste 
sammanträdet och berättade: Jo , 
förvaltningen hade i det ärendet 
gjort ett rik tig t bra försla~ till 
yttrande från nämnden, sa jag 
tyckte som så att det var bäst att 
inte säga nåt och det fungerade 
borgarna märkte inget utan 
förslaget gick faktiskt igenom. 

Sverker Oredsson bjöd tjänste
männen på tårta - ur egen ficka! 
Det var i VB nr 23 som vi berät
tade om Sverker Oredssons sym
boliska traktering av skorpor och 
vatten till pressen. Symboliken 
handlade om att nu minsann ska 
kommunen spara. Men de läsare 
som fick uppfattningen att tårt
kostnaderna täcktes av skatteme
del kan vi nu lugna. Kommunal
rådet satsade ur sin egen hus
hållskassa. 

Lucifer 

Hyresgästerna situation är 
mycket allvarlig. Samtidigt 
som reallönerna sjunker fort
sätter hyrornas an rasa i hö,.
den. l ett öppet brev ti l 
Lunds Kommun kräver 
Hyresgästernas Lundaavdel
ning: 
Att Lunds kommun uppvaktar 
regeringen med krav på en lös
ning av hyresgästernas situation 
och man pekar då på att sam
hällets stöd till bostadssektorn 
i år är 20 miljarder. Av detta går 
mer än 7 5% till den hälft av 
hushållen som bor i småhus. 
Bara genom att slopa ökningen 
av skat testödet till villaägare skul
le man få de 1.5 - 2 miljarder som 
behövs för ett hyresstopp i hela 
landet. 

Att Lunds kommun förskotterar 
ca l O miljoner till LKF AB så att 
hyreshöjningar kan undvikas 
under 19 81 Till dess regeringen 
tar sitt ansvar måste kommunen 
gå emellan. Det fmns flera orsaker 

som gör att LKF AB har rätt till 
ekonomisk kompensation. 

Den ekonomiska kompensationen 
kan delas upp i bl.a. 
a/ Sociala merkostnader 
Kommunen hade med 

hjälp av bo-
stadsanvisningslagen kunnat min
ska de sociala merkostanderna för 
LKF AB, men man har vägrat 
att använda lagen i Lund. 
b/ Återbetalning av fastighetssktt 
till LKFAB. 
c/Taxestopp i flerbostadshus. 
d/Sänkning av fjärrvärmetaxan 
förbostadsuppvärmning. Kom
munen har innehållit räntepengar 
som borde tillfallit konsumenter
na Ungefär 10 miljoner. 
e/Kompensation för kommunens 
subventioner till villaboendet 

Att stödet finasieras förslagsvis 
genom att Grand Hotell inte 
rustas upp för 14 miljoner. 

Visst finns det pengar - det är 
den politiska viljan som fattas. 

U-grupp på 
Bibliotekstjänst 

På Bibliotekstjänst fmns en myc
ket livaktig u-landsgrupp. 

U-landsgruppens främsta 
uppgift är att informera om 
u-landsproblematiken i allmänhet 
och de projekt man ekonomiskt 
stöder i synnerhet. Av Biblioteks
ljänsts ca 3 00 anställda är nästan 
60 med i u-landsgruppen. Dessa 
60 har tecknat sig för 30 000 kr 
om året som skickas direkt till tre 
konkreta projekt. 

"U-landsgruppen vid Biblio
tekstjänst kan inte acceptera den 
ojämna fördelningen av världens 
resurser, som beror på det inter
nationella ekonomiska systemet. 
U-landsgruppen vill verka för en 
rättvis fördelning genom att sti
mulera intresset för internatio
nella frågor" , så skriver u-lands
gruppen i sin broschyr 

U-landsgruppen stöder ekono
miskt olika projekt i tre olika 
världsdelar med tre ganska vitt 
skilda aktiviteter. l Peru, Lima, 
stöder man ett folkbibliotek. I 
f.d. Spanska Sahara stöder man 
befrielserörelsen Polisario och i 
Pakistan stöder man ett projekt 
som driver skolor och sjukvård i 
Lahore. 
Är du intresserad av att starta 
likandeu-landsgrupp på ditt jobb"! 
Kan man på Bibliotekstjänst akti
vera 20 % av de anställda så borde 
många arbetsplatser i Lund ha för
utsättningar att bilda aktiva u
landsgrupper. Kontakta Lolo 
Wannberger så kan du fä infor
mation om hur man arbetar på 
Bibliotekstjänst och hur man 
startar en u-landsgrupp. Lolo har 
telefon 14 80 92. 

EL SALVADORVECKA 
Under tiden 18 till 25 oktober an
ordnar Stödkommitten för Nica
ra~as folk en temavecka till för
man för folket i El Salvador. 

El Salvador befmner sig på grän
sen till ett öppet inbördeskrig. 
Den styrande militärjuntan har 
tillsammans med högerextrimis
tiska terrororganisationer under 
sommaren kraftigt ökat sitt våld 
mot befolkningen. Deras urskilj
ningslösa mördande har drabbat 
en allt större del av befolkningen. 
Terrom skördar mer än 50 offer 
varje dag. 

Under temaveckan händer 
följande: 
18/10 Appellmöte med böss-

insamling 
19/10 Seminarium om El Sal

vador på Smålands Nation 

Kastanjegatan mellan 10-
16 med inledning av Einar 
Sandved 

19/10 Informationsmöte om El 
Salvador kl 19 på Små

lands nation( se ovan) 
24/10 solidaritetsafton med 

information, underhåll
ning och servering kl 18-
01 i Folkets Park Trolle
bergsvägen 

25/10 Demonstration för El Sal
vadors folk. Samling kl 
l 0.30 på Clemenstorget. 
Avslutande möte på Stor
torget. 

Bidrag till motståndskampen i El 
Salvador kan sättas in på postgiro 
4 8 12 13-7, S tödkommitten för 
Nicaraguas folk. 



Allmänideologisk debatt 
eller slingrande liberalism 

Det är mänskligt att få tveka. 
Det är en t illgång för ett libe
ralt parti med en sådan klu
venhet. Det menade folkpar
tisten Gösta John Bredberg. 
Och det framförde han som 
en viktig del i den liberala 
ideologin. 

Onsdagskvällens partideologis
ka debatt som folkpartiet inbju
dit VPK Lund till handlade mer 
än citatet ovan om folkpartiets 
kluvenhet. 

Yttrandefrihet, jämställdhet 
och fri företagsamhet. Det tog 
panelen på tre folkpartister och 
tre vpk-are upp. 

Allt som oftast lämnade man 
de rena ideologifrågorna och tog 
ner d ebbatten på en lokal nivå. 
- När tidningen Vi Lundabor 
skulle skriva en artikel om de 
olika partiernas inställning i olika 
frågor blev det ett herrans liv på 
kommunisterna, sa Sverker Oreds· 
son. 
Att saken sen handlade om att 
VPK hade kommit fram till en 
överenskommelse med redaktören 
fOr tidningen men blev stoppad 
av Sverker O. som satt med i det 
kommunala utskott satt samman 
frågorna det sa han inget om. Det 
fick Rolf Nilson från VPK istäl
let klargöra för publiken. 

I sitt inledningsanförande hade 
VPK valt att beskriva bakgrun
den till marxismen :historien om 
kampen mot herrarna. Kortfat
tat men för att ge de eventuella 
folkpartister eller andra i pub-

liken som inte känner till detta 
en liten bakgrund till resone
mangen. 

Gösta John Bredberg gjorde en 
analogi med fotboll. Laget består 
av elva individer och spelar kan
ske bättre om de inte måste un
derordna sig chefsideologen som 
sitter i avbytarbåset utan kan 
lägga upp en strategi gemensamt. 
- Vilken fotboll vill vi ha, undra
de Gösta John. 

Liberalerna går i spetsen för en 
social reformpolitik. Det fick 
bibliotekets halvfulla hörsal veta. 
- Det kan ni göra när det är ett 
gynnsamt ekonomiskt läge. Men 
nu är folkpartiet närmast vapen
dragare åt Gösta Bohman, sa 
Gunlög Stenfelt. från VPK. 
En viss socialpolitik måste fin
nas i ett borgerligt samhälle. 
- Om hyresbidragen inte kommer 
- då skulle det bli revolution, me-
nade Gunlög Stenfelt. 

-Vi accepterar att beslutsfat
tandet är spritt, sa Sverker Ored
son när nedlä~ingen av Nord
armatur kom pa tal. 
-1 ett socialistiskt samhälle hade 
arbetarna haft vetorätt mot att 
flytta produktionen till Linkö
ping, kontrade Rolf Nilson. 

-Vad är liberalism egentligen, 
undrade Joachim Retzlaff. Svaret 
kom aldrig. Närmast kom Gösta 
John Bredberg när han talade om 
partiets kluvenhet. 

Djingis Khan igen 
AFs försäljning av studentbostadsområdet Djingis Khan 

(Östra Torn ) har behandlats i två V B-artiklar,. nr 28 och 30. 
l den första artikeln påpekades risken för att omvandlingen 
ti ll bostadsrätter skulle leda ti ll speku lation, och det före
slogs ett system med priskontroll. Thomas Lundgren svara
de i förra VB att ett sådant system skulle bli alltför byråkra
t iskt, och undrade varför VPK var så negativt till detta och 
liknande »kooperativa initiativ från basplanet». Författaren 
till den första art ikeln Jan Hinderson, återkommer här med 
en kontrarepli k. 

Som jag konstaterade redan i 
dl· n första artikeln finns det posi· 
tiva faktorer med HSB-affären, 
som befrielsen från AF och att 
man i en bostadsrättsförening kan 
öka den gemensamma aktiviteten 
i området. 

Men som jag upplevt stämm
rungen bland de boende i området 
är att dessa skäl vägt mindre tungt 
och att det istället är de privat
ekonomiska fördelarna som varit 
huvudorsaken i intresset för att 
bilda en bostadsrättsförening. Att 
en sådan förening också innebär 
t ex ökat ansvar och arbete för 
den enskilde har nog inte varit 
lika uppenbart. 

HSB 

HSB bildades en gång i tiden 
som en motvikt mot de privata 
värdarnas spekulation och u !sug
ning av hyresgästerna. Men denna 
bostadssociala målsättning kan ju 
knappast sägas vara ur.pfylld i 
dagens läge, med den väldsamma 
prisnivå som drivits upp på bo
stadsrätterna. 

Det allvarligt negativa med Djin
gis Khan -områdets försäljning till 
HSB är just detta att ytterligare 
300 hyreslägenheter i bostads
bristens Lund förvandlas till bos
tadsrätter och förbehålls personer 
som kan betala höga insatser.Det 
är naivt att tro att inte också 
Djingis Khan hamnar i pri*aru
sellen. I andra delar av Ostra 
på Linero, Nöbbelöv, N Fäladen 
osv kostar 3:orna idag 2-3 gånger 
den summa som de nuvarande 
hyresgästerna ska betala i inlösen 

Så när det gäller frågan om pris
kontroll, så menar jag fortfarande 
att en sådan skulle vara en bättre 
19sning ur bostadssocial synpunkt. 
Aven om kösystem och priskon
troll är mer »byråkratiskt> och har 
nackdelar när det gäller bytesrät
ten, så anser jag ändå att det är att 
föredra framför marknadskrafter
nas fria spel. 

Hyresgäst? 

Jag upplever alltså HSB-aWiren 
med viss olust. Men, vill man inte 
vara med kan man ju stå kvar som 
hyresgäst hos AF. 

Men den lösningen är inte heller 
så bra. Dels splittrar det de boen
de. Det blir förmodligen bara en 
rätt liten minoritet som väljer det 
alternativet, och de kommer där
för troligen att få svårt att sätta 
emot inför kommande hyreshöj
ningar .. Och dessutom ställs man 
som hyresgäst utanför möjlighe
ten att påverka de beslut som fat
tas i bostadsrättsföreningen och 
som berör hela området. 

Att kvarstå som hyresgäst är 
så bara en privat lösning. Det hela 
handlar ju inte bara om att 
det passar illa ihop med min poli
tiska övertygelse att tjäna pengar 
på ägande, utan det är de negativa 
effekterna på bostadsmarknaden 
som helhet som är det avgörande 
skälet mot bostadsrätt. 
~ärför skulle jag föredragit lös

rongen att kommunen tog över 
Djingis Khan och andra student
bostadsområden. En sådan lösning 
anser tydligen Thomas vara byrå
kratisk och »statssocialistisk» 
~§an är OIT.J ip.te »folkrörelsen» 

med val msuttna gråsossar 
som lokala fOrtroendemän och 
högavlönade direktörer i den cent
rala administrationen, är väl så 
byråkratisk och svårpåverkbar? 

Jan H 

SÖKES: 9ARFOTAJOU Rr\IALISTER, ett antal 
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Har du flyttat? 
Skicka in hela adressdelen med din gamla adress till VB Bredgatan 28 
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Kåseri?! 
Borgarna i Lund vill dra in på kostnaden för yttrandeproto
kollen från kommunfullmäktigedebatterna (inbesparing ca 
90 000 kronor per år. Jämför gärna med kostnaden nedan.) 
Man vill spara pengar säger man • men den verkliga anled
ningen är nog en annan .Som ett litet prov på vad vi går miste 
om i framtiden följer här ett inlägg från kommunfullmäk
tigesammanträdet den 27.9 1979. 

"§ 222. Anslag till markiser 
i Saluhallen 
Herr Lennart R y de: En kommun 
ska vårda sina angelägenheter och 
det försöker vi väl här i salen att 
beflita oss om. Det finns två insti
tutioner här i stan som vi väl har 
anledning att tänka lite särskilt 
på, den ena är auktionsverket och 
den andra är Saluhallen. Det är 
verksamheter som lundaborna 
trivs med, men det är också verk
samheter som av och till har kri
ser. Kriser är ofta av ekonomisk 
art. 

Vi har här i fullmäktige dis
kutera t Saluhallens vara eller icke 
vara. Det var på sin tid en strid 
som gick rakt igenom partierna. 
Jag minns i fastighetsnämnden 
hur det inte var någon ordning 
alls på partierna när vi till sist tog 
beslut och gick in till fullmäktige 
och begärde pengar till den reno
vering av Saluhallen som så små
ningom kom till stånd. 

Det var nu några år sedan och 
vi kan notera att institution en 
Saluhallen är 70 år gammal. Jag 
sade att det då och då är kris och 
man kunde senast i somras kons
tatera att det gick kanske inte 
riktigt så bra för en del av våra 
s k ståndspersoner där. Det fmns 
emellertid alltid hopp och just i 
dag har ju en ny verksamhet, jag 
tror att det är en kakbod, ja, jag 
vet att det är en kakbod, öppnat 
fdrsäljning och vi kan väl önska 
den verksamheten lycka till . 

Jag menar att Saluhallen lik
som auktionskammaren fyller ett 
bestäm t trivselin tresse, kanske sär
skilt för infödda lundabor. Men 
alla är ju inte urgamla lundabor. 
Det är ju tvärtom så att Lund är 
en kommun som byter befolkning 
väldigt ofta och då bör det kanske 
fOrtjänas att då och då påpeka de 
verksamheter som vi fmner anled
ning att vårda. 

Saluhallen som är ett fin t arki
tektoniskt verk innehåller ändå 
rätt mycket tegel. Tegelväggen 
som gör att det döljer verksam
heten inuti. För några år sedan i 
samband med renoveringen så 
tillkom den korvkiosk, som nu 
finns i det ena hörnet. Det var 
klart att Jllli den skulle komma till 
så gällde det att vara försiktig och 
anpassa den öppning i huset som 
då gjorde så att den inte skulle 
stöta utan vara i harmoni med 
arkitektens intentioner och vi var 
då väldigt angelägna om att detta 
skulle skötas. Vi gick till bygg
nadsnämnden och till stadsarki
tektkontoret för att i samråd 
med dem få den utbyggnad som 
jag tycker väl ansluter sig till fas-

tigheten. Nu är det emellertid sa 
att det gäller att tala om, att göra 
reklam för innehållet i byggna
den: Man har då från ståndsper
sonerna, från hyresgästerna i Sa
luhallen, sagt att man menar att 
man har lite problem med detta 
och då har man frågat om det inte 
går att på något sätt tala om att 
det är verksamhet. om det inte går 
att skaffa markiser? 

Vad innebär då detta? Det är 
lika bra att jag understryker det 
med en gång att markiserna som 
här är föreslagna inte är tänkta 
som solskydd för det är ju fak
tisk t så att där är råglasfönster 
och man har aldrig gjort gällande 
från Saluhallen att man besväras 
av solen. Man behöver marknads
föra sig. Man behöver tala om vil
ken funktion som göms bakom 
väggarna. 

Det är ingen ting ovanligt i 
denna stad . Vi behöver bara gå ut 
i foajen och titta u t över stortor
get så ser vi på andra sidan gatan 
att det finns markiser i flera buti
ker. Vi kan gå lite överallt i stan 
och finna att det är ett sätt att 
inte bara skydda sig får solen 
utan också att marknadsföra sig 
genom att tala om vilken verk
samhet som finns innanför murar 
och fönster. Det var inte me
ningen om jag har fattat fastig· 
hetsnämnden rätt att man här 
skulle gå och tala om vilka verk
samheter som fmns i Saluhallen 
för det handlar om livsmedel, 
det tror jag alla kan föreställa 
sig. Utan man skulle tala om att 
det var en saluhall. Det skulle 
stå SALUHALL på och det skulle 
lite grand liva upp fasaden . 

För mig och jag förmodar ock
så för fastighetsnämnden så har 
det varit en självklarhet att v; 
givetvis, om vi fick dessa pengar 
för att anskaffa markiser till 
Saluhallen, skulle utforma dessa 
så att de tillfredsställde bygg
nadsnämndens krav. 

Herr ordförande, jag menar 
att fullmäktige i dag bör visa 
generositet mot denna fina insti
tution som i år fyller 70 år och 
faktiskt begår sin födelsedag i 
nästa vecka. Jag menar dätför 
att fullmäktige måtte stä114 till 
fasti11;hetsnämndens fOrfogande 
anslaget på 85 000 kronor för 
markiser. J ag yrkar bifall till 
detta.» 
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Bokcafet informerar 
Det har kommit en del spännande 
och roliga böcker på sista tiden. 
Efter framgångarna med Marx 
och Lenin för nybörjare har nu 
Bokamotiv (ett av dessa nya små 
vänsterförlag som trotsar alla bok
förlagskriser) gett ut Freud för 
nybörjare och Einstein för ny
börjare. Suveräna texter och fan
tastiskt roliga bilder för det faci
la priset av 3 7 kronor stycket. 

En annan glädjande komman
de nyhet (någon gång i oktober/ 
november) är del 2 av C H Her
manssons Kommunister. Samti
digt ges del l u t i nytryck, den 
har varit tillfailigt slut på förlaget . 
Priset kommer att ligga på cirka 
60 kronor. 

För tillfailet kan vi erbjuda 
starkt nedsatt pris på Författar
förlagets stora satsning Författar
nas Litteraturhistoria, Utländska 
författare del l och 2. Eftersom 
posten misshandlade paketen har 
böckerna fått en del smärre ska
vanker på omslaget och pärmen, 
det gör att man kan köpa dem för 
60 kronor stycket istället för det 
egentliga priset ca 9 5 kronor. Läs 
också om Författarförlagets kris
situation i senaste numret av Ar
betaren. En hel del av deras fram
tid hänger just på Författamas 
Littera turhis toria. 

Sen har vi hört det grymtas att 
vi borde recensera böcker, inte 
bara lista dem. Det är nog sant, 
men utrymmet tillåter inte det 
ännu. Vi vill gärna tipsa om bra 
böcker och ska försöka att kom
ma med lite mer värderande kri
tik av nyutkommen litteratur i 
senare nummer av VB. Annars 
finns Månadsbulletinen , vår tid
skrift om böcker, 50- 60 sidor 
späckade med artiklar och an
mälnin~ar. Ta och titta på den 
nästa gang ni kommer in. 

Pionjärläger 

Lundapionjärerna har varit 
på ett låger 1 i Gundrastorp i 
slutet av september. Här l<an 
ni läsa hur Emil och Alessia 
tyckte att det var. 

Vi var 16 pionjärer och 8 vuxna 
på läger i Gundrastorp, som ligger 
3 km från Vittsjö. 

Vädrd var jättefint så vi kunde 
vara mycket utomhus. Vi fiskade, 
letade svamp, gick en tipsrunda 
i skogen och lekte olika lekar. 

På söndagen kom en fåltbiolog 
och berättade om olika svampar 
och växter som vi hade plockat. 
Sedan satt vi i olika grupper och 
planerade för hösten. Alla tyckte 
att vi skulle ha mera läger så att 
vi lär känna varandra bättre. Både 
barn och vuxna hjälptes åt att 
laga mat, diska och städa. 

Alla som vill vara med i pionjä
rerna i Lund är väldigt välkomna! ! 

Nästa gång ska vi ha vandring 
om vi blir tillräckligt många den 
25-26 oktober. För dom som inte 
vill vandra så långt har vi en vand
ring längs Höjeå, samling vid 
Gamla Mejeriet den 26 okt kl. 
13 .00. Anmäl dig till Birgitta 
te!. 145185. 

VPK Lunds IF. Handbollsträning 
Lerbäcksskolan lördag 18.1 O kl 
16. Alla välkomna 
HANDBOLLSLAGET Mamh 
onsdag 22.1 o· Olympen Sparta 
kl 22 .00 
BLASORKESTERN Rep lördag 
18 .10 ,Mikaelsalen. Gehörsövning 
med u tg1!ngspunkt frän »Uppmun
tran» m.m . 
KOMMUNMÖTE torsdagen 23.10 
kl 19.30 Organisatlonsutredn. 
kommunala fyllnadsval m.m. 
lokal se l B. 

Kontaktredaktör för nr 32 : Finn 
Hagberg 129098 
Ansvariga för nr 31: Lars Borg
ström, Jan Hinderson, Kristina 
Lanthen -ANNONS 
Lördagen den 18/1 0 kl 10-14 
sä ljer Barrikaden ut hela sitt lager 
med rabatter på 30-50 %. Här 
kan du göra verkl iga fynd! 
Marxismens klassiker :Marx, 
Engels, Lenin, Kollontay . Miljö: 
Ragnarsson, Aner, Agger-Brandt 
m fl. 
Psykologisk . pedagogisk och filo
sofisk litteratur. Dessu tom kan 
nämnas antiimperialistisk littera
tur, skönlitteratur och tidskrif· 
ter: Kvinnoliv, Kommunist Etc . 
Barrikaden ligger på Bankgatan 
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