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Tetra Pak hotar flytta utomlands 
·- Vi måste kanske flytta från 
Lund, hotar företag i insända
re och skrivelser sedan tekni
ska verkens styrelse beslutat 
att med den nya eltaxan nå
got gynna hushållen på före
tagens bekostnad. Vi får se 
om de borgare som stod bak
om beslutet klarar trycket. 
Här VPKs syn. 

Så länge VPK haft representa
tion i kommunfullmäktige 
har man slagits mot att före
tag och storförbrukare av el
kraft skall betala mindre per 
kilowattimme än hushålls
abonnenterna. Denna linje 
tycks nu också ha accepterats 

av företrädarna för alla parti
erna utom moderaterna. Vid 
senaste sammanträdet med 
styrelsen för Lunds Tekniska 
Verk fick förvaltningen för 
verket ett kraftigt bakslag då 
styrelsens majoritet beslöt att 
höja avgifterna för högspän
ning men inte för hushållen. 
Förvaltningen hade föreslagit 
tvärtom, dvs en höjning för 
hushållen och en sänkning för 
storförbrukarna. 

Sydkraft har överskott 
Bakgrunden till ärendet 
om nya taxor och avgifter för 
elabonnenterna är att Syd
kraft sänkt sina försäljnings
priser med något över fem 

Gruppledning 

Kommunstyrelsen i Lunds KofTIIlun 
Box 1714 

221 01 lund 

Betr . prishöjning_på elene.!]j_ 

Lund 80-10-17 

Det beslut som styrelsen för Tekniska Verken, mot Tekniska 
Verkens förvaltningslednings uppfattning , fattat inne
bärande att de för 1981 nödvändiga prishöjningarna på el 
energi ensidigt skall be l asta industriabonnenterna är 
högst olyckligt och vi måste kraftigt hemställa att Korrmun 
styre.lsen ej bifaller beslutet. 

En höjning av energi.avgiften med 1 . 5 öre/kWh innebär för oss 
en kostnadsökning med 460 . 000:- -/å r . 

En sådan ökning utöver övriga kostnadsökningar, som vår 
industri kommer att drabbas av nasta Ar , innebär en försvag 
ning a v vår konkurrenskraft på exportmarknaden . Vår e)( por t 
uppgår till 50 % av vår totala faktureri ng . Den utlands 
marknad som vi med stora ansträngningar och kostnader skapat 
måste vi behålla . Om detta a v bl . a . ene rgikostnadsskä l ej ä r 
möjligt genom leveranser från Lundafabriken , måste vi öka 
vå ra produktionsresurser utanför landet, innebä rande en 
minskad sysselsättning i Lund . 

Om investeringar och utökninga r för den i nhemska marknaden 
kommer att göras i Lund måste bli föremål för allvarlig pröv
ning . Vi kan inte göra investeringar på orte r där v i drabbas 
av en oförmånligt elenergikostnad . 

En bibehållen industri verksamhet inom lunds KOTTU1lun måste vara 
av vi talt intresse fö r kofMlunens invånare och får ej även 
tyras av kostnader på korrmunens industri . 

Med yänlig hälsning 
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Är kapitalismen egentligen nationellt pålitlig? Vad säger SÄPO? 
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procent , men samtidigt re
kommenderar nya konstruk
tioner av taxetariffen. De är 
så utformade att de gynnar 
förbrukare av högspänning 
men missgynnar förbrukare 
av lågspänning. Syftet med 
dessa nya taxor och tariffer 
är uppenbart. För närvarande 
är det överskott på el, och 
Sydkraft har svårt att få av
sättning för all sin kapacitet. 
Kraftbolaget vet att någon 
större ökning av elkraften till 
hushållen kan det inte räknas 
med. Hushållen förbrukar en
dast vad de anser sig behöva 
förbruka. Deras förbrukning 
är relativt konstant. Företa
gens elkonsumtion är där
emot mer flexibel och i stort 
sett beroende av prissättning
en. Kraftbolagens försälj 
ningstaktik går därför ut på 
att öka försöljningen till des
sa köpare . 

En av orsakerna till att de 
sänkta priserna för råkraftin
köp inte slagit igenom i kom
munens försäljningspris är att 
förvaltningen i sitt förslag 
ökat överföringsposten från 
driftsbudget till kapitalbudget 
med 2.5 miljoner, detta bl a 
för att självfinansiera en ut
byggnad av kontorslokalerna i 
kvarteret Gasverket. I tidigare 
budget har detta projekt låne
finansiera t s. 

SMYGRIVNING? 
Hantverkare har iakttagits i huset 
msom inrymde Thure Larssons 
möbelaffar på Stora Södergatan. 
och som fullmäktige vill riva för 
att fixa en bred och fin infart till 
Tempos p-hus. Det tyder på att 
en rivning kan vara omedelbart 
förestående. Från fastighetskon
toret får vi inget besked, men det 
väntar vi heller inte av söndagssa
botören Rune Linder, som natur
ligtvis vill skicka fram grävskopan 
när . så lite folk som möjligt är på 
gatorna. 

Vi tror dock att det fmns 
många som vill ta ett sista farväl 
av huset. Vi kan försäkra att 
p-husmotståndarna följer händel
serna och har telefonlistan klar. 

Värmetaxorna 
s tyrelsen för tekniska verken 
har även behandlat de nya av
gifterna för fjärrvärme och 
beslutat om höjning av dessa 
taxor. VPK anser dock att 
höjningarna är omotiverade. 
Visserligen har omkostnader
na stigit, bl a beroende på den 
borgerliga riksdagsmajorite
tens beslut att höja skatten på 
eldningsolja. Men VPK har 
ifrågasatt om de ökade kost
naderna behöver slå igenom 
på avgifterna . VPK hänvisar 
till den höga likviditet som 
tekniska verken redovisar. 
Likvid iteten är för närvarande 
mellan 50 och 60 miljoner. 
De framlagda prognoserna sä
ger också att den kommer att 
ligga där det närmaste året. I 
förhållande till tekniska ver
kens årliga omsättniri.g (unge
får 160-170 miljoner) är likvi
diteten alltför hög, vilket pe
kar på att alltför höga taxor 
tagits u t av abonnenterna. 

Vilket av de tre verken -
el, värme eller vatten - som 
har den högsta likviditeten 
finns det ingen redovisning 
över. VPK har krävt en sådan 
innan beslut fattas om höj
ningar. Troligen kommer en 
sådan redovisning att klarläg
ga, att några höjningar av 
värmetaxorna inte behöver 
göras. 

AFRIKA 
»PS Glöm inte bort södra Afrika
veckan i oktober, insamlingen går 
faktiskt vad jag vet till det flyk
tingläger där jag jobbar, och vi 
behöver all solidaritet vi kan få», 
skriver lundaläkaren Martin Björck 
i ett brev från Angola, där han ar
betar i ett flyktingläger för SWA
PO, befrielserörelsen i Namibia. 
Han berättar annars om alla svå
righeter man brottas med . men 
också om den starka optimismen 
bland både angolaner och nami
bier. 

Södra Afrika-veckan avslutas 
nu på lördag med bl a bokbord 
och insamling på MårtenstorgeL 
Man kan också skicka in pengar, 
pg 85 56 23-5. 



Radikala studenter -

en öppning? 

Äntligen, vill man utbrista. Den 
strävan till enhet inom den sven
ska arbetarrörelsen som kommu
nisterna alltsedan 1934 - med 
smärre avbrott - stått för , är på 
väg att förverkligas Åtminstone 
i ett litet stycke: socialdemokrater 
och vpk-are går tillsammans med 
partilösa samman i partiet Radika
la Studenter inför höstens kårval i 
Lund . 

Oavsett hur långt historiskt 
perspektiv man vill lägga på det 
skedda är händelsen ovanlig. Det 
har visserligen av och till före
kommit att enskilda socialdemo
krater och underorganisalianer 
velat pröva ett organiserat sam
arbete av något slag, men då har 
någon högre partiinstans osvikligt 
gripit in och visat kalla handen 
Vad vi vet har detta förut hänt 
just när det gäller kårsocialdemo-. 
kraterna och den socialdemokra
tiska kommunledningen i Lund. 

Normalt är socialdemokrater
na den större parten och kommu
nisterna den betydligt mindre, 
och det förklarar mycket av deras 
kallsinne. l kårpolitiken råder · 
emellertid sen länge det omvända 
förhållandet Alltsedan det mo
derna kårpartiväsendet uppkom 
under åren kring 1970 har de 

VPK närstående partierna varit 
långt starkare än socialdemokra
terna vid de svenska högskolorna. 
l början ryckte Palme & co på ax
larna åt detta, men sedan de så 
småningom insett vad som stått 
på spel har de gjort ordentliga 
ansträngningar att komma igen 
bland universiteten. I stort har 

de misslyckats. 
Så även i Lund. De dystra ut

sikterna för det socialdemokra
tiska kårpartiet har kanske varit 
det som fixat ledningens sam tyc
ke. För visst var utsikterna dystra 
och högervinden bland studenter
na ihållande. Det har även vpks 
LKHF fått känna av - den ökade 
rutinen har inte helt kunna kom
pensera den minskade uppslut
ningen. Vänstersamverkan är just 
det som kan vanda utvecklingen 
i poli tiken är ett plus ett ofta mer 
än två. 

Kommunisternas överläge har 
alltså möjliggjort en vänstersam
verkan. Hur ser det då ut utanför 
universitetet? Ja, på riksplanet 
märker man inga nya s-signaler 
mot det lilla partiet till vänster, 
även om det var krav som formu
lerats inom VPK gentemot den 
borgerliga regeringen som den so
cialdemokratiska partiledningen 
nyss gjorde till sina. l Lunds kom
mun är styrkeförhållandena lite 
annorlunda Socialdemokraterna 
är det avgjort större partie.! men 
vpk är stora nog för att inte kun
na negligeras. Och första maj kan 
vilken lundabo som helst se vilket 
av partierna som har de flesta ak
tiva anhängarna. 

En realistisk insikt om det kan 
bana vägen för en ny attityd mot 
VPK från Ove Persson och de and
ra. Tillkomsten av radikala Stu
den ter kan vara början till något 
större. 

Östeuropakonferens 

i Lund 

CMS i Lund och Smålands na
tion arrangerar under helgen 8-9 
november ett seminarium om 
förhållandena i Östeuropa. 

Seminariet består under lörda
gen av föredrag som tar upp 
väsentliga drag i det sovjetiska 
samhället. Syftet är här främst 
att söka nå en teoretisk bestäm
ning av de östeuropeiska sam
hällsformationerna. Dagen inleds 
av Håkan Arvidsson, historiker 
vid RUC i Roskilde, som kommer 
att tala om den historiska bak
grunden till dagens Sovjetunio
nen. 

Klas Eklund belyser sedan den 
sovjetiska planekonomin och dess 
klassmässiga konsekvenser. Efter 
honom talar Feiwel Kupferberg 
om arbetsplatsförhållanden och 
organisering av fackföreningar. 
Dagen avslutas med en debatt 
om den teoretiska bestämningen 
av de östeuropeiska samhällenas 
karaktär. Deltagare är Håkan 
Arvidsson, Klas Eklund, Feiwel 
Kupferber_g samt Göran Therborn. 

Söndagens begivenheter kom
mer att fokuseras dels på den po
litiska situationen i dagens öst
euror,a, dels på frågan hur vi ska 
förhalla oss till den »reellt exi. 
sterande socialismen» i öst . 
Zdenek Hejzlar kommer att inleda 
med ett föredrag .. om oppositi
onens möjligheter i Osteuropa. 

Vibeke Sperling, Polenkorres
pondent vid den danska dags
tidningen Information, kommer 
sedan att tala om den aktuella 
utvecklingen i Polen. 

Dagen avslutas med en debatt 
kring frågeställningen om vilken 
politisk position som bör intas 
gentemot den östeuropeiska va
rian ten av socialism. Deltagare 
kommer att vara Håkan 
VPKs internationelle sekreterare 
Bo Hammar samt Kjell Hansson 
från KUs förbundsstyrelse. 

Utförligt program finns bl a på 
Bokcafet och Smålands nation. 

Förhandsanmälan sker genom 
att ange namn och adress sam t 
sätta in avgiften (30kr/2 dagar, 
20kr/1 dag) på postgiro 43 84 
014 - 9, CMS, Lund. P g a be
gränsade l9kaler är vi tvungna 
att begränsa deltagarantalet till 
125 f1ersoner. För närmare in
formationer kontakta Anders 
Kjellberg 046112 90 85 (hem) , 
046/10 70 00/8853 eller Anna
Sofia Quensel 046/14 54 61. 

Fjelievägen 14 rivs 
Vi var inte så många, inte fler än 
en fem, sex stycken samtidi~t, v} 
som stod där i fredags och sag pa 
när grävskoporna slog sönder 
Fjelievägen 14. På väggarna hade 
någon ritat HISTRUP - SIGE
HOLT. Det såg patetiskt ut. Ingen 
av oss sa nåt egentligen, några fo
tograferade tyst. 

Det är kärva tider heter det, vi 
maste spara här i landet säger man 
det ska bli ett slut på slöseriet. 
Här stod ett bra hus, med sex 
fungerande lägenheter, ett hus 
som dessutom var till glädje för 
var och en som gick förbi, med 
sin friska gula farg och det vack
ra tornet. Men herr Histrup såg 
vad vi andra inte såg - ett sätt att 
göra pengar. Han såg bortom de 
gula väggarna och tornet, han såg 
som i en dröm bilarna köra bort 

med huset som schaktmassa och· 
han såg fyra radhus växa upp i 
tr?dgården. Dyra och dåliga rad
hus säger du. Jo, men vinstbring
ande för herrarna Histrup och 
Sigeholt. 

Övertoner 
Det här är väl kanske mest ett 
rivningsärende som så många and
ra och med samma bakgrund som 
det brukar vara. ett hur rivs. inte 
för att det är dåligt utan för att 
ägaren kan göra mer pengar på att 
riva det än att låta det stå kvar. 
Sånt är vi ju vana vid. Men kanske 
ändå finns det den här gången 
några övertoner. Hotet mot det 
här huset har ju varit känt i flera 
år och vi är många som har job
bat med det. Först gick folket i 
järnvägsmannahusen tvärs över 

. gatan runt med listor och fick ett 
brett stöd mot en rivning bland 
alla kringboende. Sen tog VPK 
Väster upp det i ett lokalt flyg
blad , med en vacker teckning av 
huset inför förra höstens kom
munalval. l fullmäktige och bygg
nadsnämnden har VPK sedan dess 
prövat alla upptänkliga vägar att 
få ett stöd för att det skulle stå 
kvar. 

Jag tror därför att det var med 
en särskild tillfredsställelse som 
herrar Oredsson, Ryde och Rehn 
nu konstaterade att rivningen gått 
i verkställighet. Rivningen var en 
bekräftelse på deras makt, de har 
öppet demonstrerat vem som be
stämmer: inte en massa utompar
lamentariska element utan realis-

tiska kommunalpolitiker som vet 
vad situationen kräver. Det här är 
ett ärende där VPK har engagerat 
sig osedvanligt hårt. Desto sköna
re måste det ha känts att få ta 
hämnd för alla dessa nålstick och 
debattinlägg och motgångar, här 
fanns chansen att ge en förödmju 
kelse och en spottloska i ansiktet 
tillbaka till VPK -arna och deras 
anhang, dessa oansvariga som läg
ger hinder i vägen för en sund 
profit. 

Inte av ondska . . 
Jag tror att det är så, det ligger 1 

luften, men det behövs naturh~t
vis inte som förklaringsgrund till 
vad som hänt. Jag upprepar: det 
är inte av ondska ~om borgare och 
socialdemokrater river Lund, det 
är av oförstånd, det är därför att 

de på olika sätt är knutna till 
ekonomiska intressen som tjänar 
på rivningarna, det är därför att i 
deras syn på frihet ingår rätten för 
herr Histrup att göra så här. Det 
var ungefår vad de antydde i full
mäktige: nej vi kan inte hindra en 
rivning, det är inte realistiskt, det 
är inte möjligt, vårt rättssamhälle 
kräver att herr Histrup ska få 
tjäna sina pengar på den här riv
ningen. 

Jag ber om ursäkt för att jag 
tjatar om dessa förbannade gamla 
hus och dessa rivningar som tar 
upp så mycket tid och plats i poli
tiken i Lund och jag menar inte 
att skriva någon sorts snyftrepor
tage. Men jag blev så arg och led
sen i fredags när jag såg huset ma
las sönder så ja i ville stäila mig på 
gatan och grå ta. J ag får väl s! u ta 
med att citera Joe Hill: Gråt inte, 
organisera er. Bryt borgarväldet i 
Lund och i Sverige' 

-~ L""[" 

Radiohandlaren Histrup har till 
slut lyckats riva huset på Fjelie
vägen 14. Tänk på det när ni ska 
köpa stereo. 



Barren slår igen 
Den som i lördags gick förbi För
bundet Kommunists bokhandel 
Barrikaden, i folkmun kallad »Bar
rero>, gjorde det för sista gången. 
Nu slår man nämligen igen och 
överlåter lokalen till Folkkampan
jen Därmed går en epok i graven. 

FK, som en gång i tiden byggdes 
upp av VPKs ungdomsförbunds 
avhoppade medlemmar, befinner 
sig nu i ett allmänt upplösnings
tillstånd eller om formeringssta
dium, om man vill tolka u !veck
lingen optimistiskt. Inför kongres
sen i februari har förbundets led
ning föreslagit att tidningen Arbe
tarkamp ska bli ett självständigt 
forum för vänsterdebatt, med det 
långsiktiga målet att bilda ett 
starkt socialistiskt parti till vän
ster om SAP. Förbundet ska upp
lösas och medlemmarna får själva 
välja om de vill arbeta inom SAP, 
VPK eller i t ex Folkkampanjen. 

Men det finns också en oppo
sition mot denna linje. Något 
som kallas för »Gnarptendensem> 
vill t ex vidareutveckla FK till en 
revolutionär kamporganisation. 
Dock även här med målsättningen 
att inleda en bred dialog mellan 
reformister och revolutionärer. 

Förbundsledningens linje ver
kar ~tarkt förankrad , och inte 

PRESSTOPP!!! 
I pressläggningsögonblicket ringer 
en upprörd rapportör från Lunds 
yttersta utkanter i Häckeberga 
och meddelar att ett mycket stort 
antal tunga bandvagnar med ett 
kraftigt rör stickande u t från ett 
rörligt tom mitt på snabbt avan
derar i riktning mot Lund. Be
sättningarna tycks tala något u t
ländsk språk. 

Vi ringde just Milo Syd , men 
där tar man det betydligt lugnare. 
Man förklarar att det rör sej om 
fordon tillhörande det ryska civil
försvaret, vilket även framgår av 
registreringsskyltarna, och som 
kommit över med Polenfå.rjan i 
Y stad. och sådana har full rätt att 
vara här. 

bara i Lu nd . i nummer 4 2 av Ar
betarkamp meddelas att tidningen 
redan före kongressen ska byta 
namn till »Klartext». Den kom
munistiska propagandan ska tonas 
ner och man ska i stället eftersträ
va debatt mellan »olika slags socia
lister, kommunister och socialde
mokraten>. 

Minnesruna 
f'K är väl den vänsterorganisation 
som VPK här i Lund haft bäst 
samarbete med, inte minst i sam
band med l maj. Många VPKare 
har också säkert känt sympatier 
för mycket i FKs politik: strävan 
efter aktionsenhet inom vänstern , 
miljökampen, alternativ produk
tion, kritik av arbetsdelningen 
osv. Att FK tidigare haft en ten
dens att uppträda lite docerande 
må vara dem förlåtet så här i 
.dödsögonblicket. 

Men å andra sidan, nu är det 
väl meningen att man , efter en 
längre tid av enhetsarbete, som få
gel Fenix ska uppstå i ny gestalt. 
Och säkert kan f d FKare under 
tiden göra en del nytta inom po
litiska organisationer av olika slag. 
Så låt oss icke anlägga sorgband. 

FH 

TUT I LUREN? 
Centerns f d kommunalråd Gösta 
Lindeberg har forskat i Norra 
Nöbbelövs historia och presente
rat sina intressanta resultat vid en 
presskonferens. För att få det hela 
lite mera visuellt har fotograferna 
plåtat Lindeberg och hans parti
kollega Bertil Göransson blåsande 
i det gamla byahomet. 

Men tolkar vi bilderna rätt 
stoppar de båda in hela munstyc
ket ordentligt i munnen. Det kan 
det väl inte bli så mycket ljud av. 
Ser vi fel, eller är det så att Linde
berg & Göransson inte kan tekni
ken? Ursäktligt kanske bland re
presentanter för ett parti som i 
motsats till VPK inte har någon 
egen blåsorkester. 

Karins krönika 
Karin Lentz, välkänd kröni
kör från Ny Dag och VD på 
bokcatet, har värvats till 
Veckobladet. Med en viss re
gelbundenhet kommer hon 
att skriva sin krönika, hoppas 
vi. 
Så har man då återigen fått be
kräftat att opinionen kan trycka 
på Denna gången var det partier
nas kvinnor (utom m) och kvinno
organisationerna som bidrog till 
att prostitutionsutredningen verk
ligen blir den offentliga handling 
som den borde bli. Den trycks. 

Hade opinionens växande pro
tester mot momsen fått påverka 
hade också utredningen kunnat 
inköpas och läsas av flera, dvs 
böcker hade blivit momsbefri
ade och billigare. Vi får höja våra 
röster när det gäller att proteste
ra mot momsen, först och främst 
när det gäller VPK:s gamla krav 
på bort med moms på maten. 
Men människan lever inte av 
bröd allena ... Att en bok ska 
kosta bort å t hundralappen är 
inte ett tecken på demokrati 
eller välfård. 

Vad skulle hända om hela 
folket strejkade som protest mot 
moms på baslivsmedel? En dag? 
Eller kanske bara några timmar? 
Jag menar kan lönarbetarna i 
Polen vara så medvetna, kan väl 
vi? A propos det, ja . så minns jag 
inte att jag i svenska tidningar läs
te något om 'vilda strejker i 
Polen, eller minns jag fel? 

Sap och miljörörelsen 
En annan opinionsyttring som 
ger resultat är cyklisternas. Det 
byggs flera cykelvägar nu. Nästa 
steg är att kräva ren luft för cyk
lister. barn, gångtrafikanter, dvs 
minska bilismen . Där skulle man 
också önska att polisen höll efter 
bilisternas lagöverträdelser: fort
körning, trottoarparkering, tom
gångskörning etc i stället för att 

Tidskrifter i Lund: 
KVINNORöSTER 
Lund är en stad där det ges ut en 
hel del tidskrifter. Därför har VB 
tänkt att då och då uppmärksam
ma nyutkomna nummer. 

Vi börjar med höstnumret av 
Kvinnoröster, som för 5 kronor 
kan köpas på t ex Bokcafet. Det 
utges av Kvinnocentrum i Lund 
och innehåller åtskilligt om just 
Kvinnocentrum : om alla olika 
gruppers verkamhet,men också 
om erfarenheter som medlem
mar gjort på en fjällvandring för 
kvinnor, en fruntimmersvecka i 
Mora, ett studiebesök i Amster
dam eller under den homosexuel
la frigörelseveckan i ·Stockholm i 
somras. Det rör sig om personligt 
hållna rapporter, vilket för övrigt 

jaga cyklister. Det är inte cyklar
na som är en trafikfara, det är in te 
cyklar som kör ihjäl de gående 
stör de som blir kvar, förgiftar 
dem, bullrar och förstör jord och 
landskap med breda vägar och 
rondeller. Men det blir • säkert 
bättre med det också nu, för Sap 
har gått ut och manat till samar
bete med miljörörelsen. Varje 
Sap-organisation ska ta kontakt 
med miljögruppen på orten, har 
det sagts. Har Du blivit kontak
tad? Eller är det de välkända dim
ridåerna man lägger igen? För att i 
deras skydd bygga u t reaktor 11 
och 12, fortsätta skövlingen av 
landet? Man kan ju inte med 
hedern i behåll t.ex. säga sig vara 
mot den energislukande alumi
niumburken och ändå tillåta till
verkningen. Har man ingen heder 
längre? Eller köpslår man om den 
också, som med så mycket annat? 

När man säljer Ny Dag eller 
samlar namn mot momsen får 
man höra vad folk tycker och tän
ker : så här kan det inte fortsätta, 
finns det överhuvud en utväg för 
oss? Då är det ~kön t att kunna ge 
svar, att kunna ge argument, att 
kunna komma med förslag - med 
hedern i behåll. Vi socialister 
måste se helheten så att vi inte 
bara talar för en sak utan också 
kämpar för den. 

präglar det mesta i tidskriften. 
Helt problemfritt har det inte 

varit att sätta ihop numret. Re
daktionen hotar med att lägga ner 
tidskriften om det inte i fortsätt
ningen flyter in mer material. 
Även organisatoriskt har Kvinno
centrum en del problem, framfor
allt när det gäller samordningen av 
alla aktiviteter: många grupper 
tenderar att bli sig själva nog (elak 
tanke: varvid man slipper betala 
den relativt höga medlemsavgif
ten) . 

Men för en utom stående ver
kar det ändå ganska imponerande 
med alla dessa grupper, de fina lo
kalerna på Lilla Algatan 8 och den 
utåtriktade tidskriften Kvinnorös-
ter. 

FH 
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Var är polisen? 
J ag har varit ute på Lagerbrings
väg och hälsat på en god vän. På 
hemväg kör jag Dalbyvägens cy
kelspår. När jag kommer till Esso
macken är en bil på väg u t. Den 
stannar inte vid stopptecknet, 
men eftersom det kommer bilar 
på Dalbyvägen stannar den rätt 
över cykelspåret. J ag är tvungen 
att tvärnita. Var är polisen? 

Svärande kör jag vidare. Jag 
kommer fram till Östra Mårtens
gatan. Vid Laboratoriegatan kör 
en bil om mig i en snäv höger
sväng in i nämnda gata. Jag är 
tvungen att tvärnita igen. Var är 
polisen? 

Vid övergångsstället utanför 
Domus stannar jag för att släppa 
fram en fotgängare . Den gamle 
mannens tacksamma leende dör 
ut när han med en grimas skynd
sam t tvingas upp på trottoaren 
igen. Bilen passerar i uppskatt
ningsvis 60 km/tim. Var är poli
sen? 

I Klostergatan kör en bil sla
lom mellan barnvagnar, gående 
och cyklister vid de båda över
gångsställena vid Gråbrödersga
tan. Puh, det gick vägen! 

Mitt på övergångsstället vid 
järnvägsstationen på Bangatan kör 
en bil om en övningsbil. Eftersom 
gatan är dimensionerad för minst 
70 km/tim håller han denna fart. 
Var är ... jo, där är polisen . Fyra 
poliser t.o.m., på Knut den stores 
gata, äntligen. Hej, säger jag, du 
ser du bilen ... 

'Tyst, vi har inte tid med dig, 
ser du inte att vi är strängt upp
tagna med att haffa cyklister som 
kör mot enkelriktat och som bry
ter mot cykelförbudet på Knuts
gatan ' . 'Du förstår', säger han lite 
urskuldande efter sin häftighet 
nyss, 'de olika trafikantgrupperna 
måste respektera varandra'. 'Du 
förstår, vi måste göra detta i pre
ventivsyfte för att lära cyklisterna 
vilka regler som gäller'. 

Jag cyklar omtumlad vidare, 
hörde jag rätt? Vid Spolegatan 
tutar en bil ihärdigt på mig. Jag 
kör närmare den parkerade bilra
den så den kan köra om. Pang! 
'Förlåt', säger bilisten som slängt 
upp sin bildörr så att jag nu ligger 
i gatan. 'Man tittar ju inte efter 
cyklar' , säger han olyckligt. 

V ar är ... javisst ja, dom är ju på 
Knut den stores gata. 

Malt e 

Svar från 
Annika Annerby 
l en insändare i VB nr 29 tar 
Sven-Hugo Mattsson upp frå
gan om behovet av p-platser i 
Lunds innerstad. Han ställde 
därvid några direkta frågor 
till moderatpolitikern Anni 
ka Annerby, som i fullmäkti
ge hävdat att bristen på p
platser i innerstan skulle upp
gå till 3000 inom några år. 
Här följer Annika Annerbys 
svar till Sven-Hugo. Tyvärr 
har vi, p.g.a. platsbrist inte 
kunnat publicera svaret tidi
gare. 

Nej Sven-Hugo, det var inte så 
jag sa. J ag sa ungefar så här. Vi 
har vissa normer att rätta oss efter 
när vi tar fram stadsplaner om vi 
vill ha dem fastställda av länssty
relse eller regering, normer för 
bLa. friytor och parkeringsplatser. 
Om vi fortsätter den planerade 
byggnationen i stadskärnan utan 
att tillskapa nya parkeringsplat
ser - något som VPK arbetar för 
eftersom man säger konsekvent 
nej till parkeringsplatser i nya 
planer - så kommer vi att få ett 
underskott på parkeringsplatser 
gentemot dessa normer på c:a 
3.000 platser. Detta beror på att 
vi bebygger de flesta av de stora 
markparkeringarna - för stads
bilden förödande provisorier -
med bostäder och verksamheter 
vilka i sin tur kräver ytterligare 
p-platser enligt normerna. Detta 
är ingenting nytt eller sensatio
nellt som Sven-Hugo säger utan 
står att läsa i dispositionsplanen 
för stadskärnan - antagen av full
mäktige 1975. 

S-H ställer sedan sina frågor. 
I. Vilka undersökningar ligger till 
grund för beräkningen att Lunds 
innerstad skulle få en brist på 
3.000 p-platser? 
Detta har jag delvis svarat på ovan 
mitt påstående gällde alltsa under
skott gentemot normerna - inte 
det verkliga behovet. 

Det verkliga behovet känner vi 
inte. Vi vet bara att behovet i dag 
är avsevärt större än antalet be
fintli$a p-platser.Vi vet därför 
ock sa att denna skillnad på behov 
och antal platser kommer att öka 
om vi tar bort de nuvarande p
platserna för att bygga mer bo
städer och verksamheter i stads
kärnan utan att tillskapa parke
ringsplatser i samma takt. Det 
verkliga behovet kan således ligga 
både under och över norm talet. 

Självfallet skulle det vara 
mycket intressant att få en sådan 
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undersökning som Sven-Hugo ef
terlyser, gärna kompletterad med 
angivelser om var behovet är 
störst . Om vi t.ex. kunde visa att 
det verkliga behovet ligger under 
normerna skulle vi givetvis få en 
starkare ställning gentemot de 
myndigheter som fastställer pla
nerna och förmodligen också kun
na få använda dessa lägre tal i 
planeringen. 

Av denna anledning sökte 
Byggnadsnämnden i våras anslag 
hos kommunstyrelsen för genom
förandet av en sådan undersök
ning. VPK:s representant i Bygg
nadsnämnden, Eva Wigforss, reser
verade sig m o t det beslutet! 

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

Normer angående p-platser, 
friytor etc. utarbetas av statens 
Planverk. I dispositionsplanen för 
stadskärnan u tarbetade emellertid 
Lunds kommun andra avsevärt 
lägre norm tal baserade bl. a. på 
stadskärnans karaktär, möjlighe
ten till dubbelutnyttjande etc. 
Dessa lägre normtal har vi i prak
tiken hittills fått länsstyrelsen att 
acceptera. 

De reducerade normtalen är 
följande . För bostäder krävs 4,5 
p-platser/ 1000 kvadratmeter vå
ningsyta i själva cityområdet och 
5,3 l l 000 i resten av stadskärnan. 
För verksamheter (arbetsplatser, 
butiker etc.) krävs 17 p-platser/ 
1000 kvadratmeter yta. Hela 
det normerade antalet måste inte 
lösas i respektive kvarter utan kan 
även hänvisas t. ex. till en anlägg
ning i intilliggande kvarter. 

Fråga 3. Den tredje frågan slu
tar med en kläm som går ut på 
hur jag tänker lösa det här under
skottet - om jag tänker arbeta för 
att det ska byggas 8-10 stora p
hus i stadskärnan. 

Nej Sven-Hugo jag behöver in
te lägga en massa stora p-anlägg
ningar i stadskärnan . Det är VPK 
som skulle vara tvungna att byg
ga inte bara 8-10 utan kanske 
10-12 p-hus i en krans runt inre 
ringen om man hamnade i majo
ritetsställning. Eftersom man kon
sekvent sagt nej till alla andra -
smidigare - sätt att lösa stadskär
nans p-problem torde nämligen 
detta vara enda möjligheten för 
partiet att få sina stadsplaneför
slag fastställda den dag man vore 
tvungen att stå för dem. 

Ett tilltalande fram tidsper
spektiv för VPK? 

Annika Annerby 

El Salvador 

solidaritetsafton för El Salvador 
kommer att avhållas i Folkpar
ken med början kl 19. Medver
kar gör Mario Munoz, Mario 
Salazar, Husmoderns bröst, 
Conasur och Skallagrim. Entre 
avgiften kostar 15 kr och för· 
köp kan ske på ABF. Dagen är 
fre 24/1 O. 

Lör 25/10 anordnas DEMON
STRATION för El Salvadedors 
kämpande folk . Samling k l 10.30 
på Clemenstorget. Avgång kl 11 . 
Avslutande möte på Stortorget. 

Under innevarande vecka p ågår 
också en UTSTÄLLNING på 
stadsbibli o teket om El Salvador. 

~ Bokearet 
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Inför Bokcafets i Lunds 10e bo
lagsstämma på Smålands nation, 
behöver valberedningen fler för
slag till nya styrelsemedlemmar. 
Känner du någon eller är du 
själv villig att ta del av vad som 
händer bakom kulisserna på bok
cafet , kan du kontakta Karin 
Lentz (046/14 62 26) . Vi har 
flera u tskatt inom styrelsen . 
butiksgruppen . kulturutskottet 
t ex , 

Eftersom det är • bokcafets 
10 årsjubileum sbolagsstämma 
(tänk att vi faktiskt klarat oss 
så länge !) kommer vi att av
sluta med fest på Smålands. 

En viktig punkt som vi måste 
eller bör diskutera på festen 
och stämman är bokcafets kund
krets . Det har skett en förskju t
ning av både kundkretsen och 
bolagssortimentet under de se
naste åren . Vi saknar de frivil
liga krafter som var villiga att 
ställa upp med kassapass eller 
hjälpa till med bokinköpen . 
Varje kund, gammal som ny, 
ska veta att den alltid kan bidra 
med n.ågot. Inte bara köptrohet 
utan även kritik av Bokcafets 
sortiment behövs. 

Eller beröm någon gång. Vem 
tillhör bokcafet? kan man till
spetsat fråga. Är det kunderna 
som styr eller är det persona
len? 

Ni kan redan nu komma in 
till oss med synpunkter och 
förslag. Vi vill gärna få igång 
en debatt. 

Kamratliga hälsningar från 
personalen på Lunds Bok & 
Tidskrifts AB 

KU. Ons 29/10 kl 19.00 på Fo l
kets hus möte med KUs riks
ordförande Stellan Hermansson 
kring temat Hur ska vi stoppa 
högern? 
VPKs SANGGRUPP. Träning Sö 
26/10 kl 19 hos F inn, L Grå
brödersg 2 B . 
VPK V ÄSTE R. Mötesserie om 
VPKs P.konomiska politik. In
ledar Jörn Svensson. T ors 30/1 O 
kl 19.30 - 21.30. Vildandens 
gillesstuga. 
BLASORKESTERN. Lörd 25/10 
kl 10.30 saml ing Clemenst orget 
för El Salvadordemonstration . 
V an lig marschrepertoar minus 
nr 1. Boka helgen 22 - 23/11 
f ö r orkester internat. 

REDAKTIONSUTSKOTT för VB 
nr 32: Eva Almqvist , Finn Hag
berg och Monica Nymark. 
KONTAKTREDAKTÖR för nr . 
33: Monica Nymark tel. 113433. 
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