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Alternativ till borgarbudgeten 
På torsdag, den 27/11 beslu
tar fullmäktige om Lunds 
budget för nästa år. VB har 
intervjuvat Rolf Nilsson' 
VPKs man i kommunstyrel
sen, om budgeten. 

·Kommunal rådet Nils·Arne 
Andersson har sagt att i år ser 
budgeten ut som en ju \gran i 
mars. Vad säger du om det? 

--Det stämmer på så sätt att det 
inte finns mycket kvar att glädja 
sig åt när borgarna har plundrat 
Hirdigt. Men bilden är farlig därför 
att den vill få oss att tro att det är 
ett slags naturlagar som styr kom
munens ekonomi. Och det är inte 
sant. 

·Vad är det då som styr? 
-Formellt sett är det den borger

liga majoriteten som med sju rös
ters marginal lyckades vinna vale t 
1979. Det är den borgerliga rege
ringen i Sverige men ytterst gi
vetvis storkapitalet genom SAF 
och moderaterna. De utövar sin 
makt ideologiskt genom kampan
jer som går ut på att du ska satsa 
på dig själv och skita i andra, att 
Kommuner och Landsting och de 
som jobbar där är parasiter som 
tar kraften från industrin . Att vi 
lever över våra tillgångar och mås
te spara, spara och åter spara. 

-Var kommer borgarna i Lund 
in i bilden? 

-De kan bestämma kommunal
skattens storlek och de kan prio
ritera. Alltså besluta var man 
ska satsa och var man ska spara. 
I år har man gått hårt åt skolan, 
barnomsorgen och biblioteken. 
Om den borgerliga politiken får 
fortsätta kommer stora grupper 
av att slås u t i arbets-
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löshet därför att gymnasieplatser
na inte kommer att räcka till och 
jobb finns ju in te. De som får 
plats i gymnasiet får i stor ut
sträckning hålla till i provisoriska 
lokaler. Risken är mycket stor att 
utbyggnaden av dag- och fritids
hem helt kommer att upphöra 
och att kvaliteten ommer att för
sämras. På Linera har man böriat 
bygga bibliotekslokaler men här 
vill inflytelserika borgerliga politi
ker· hellre ta förluster och skade
stånd än att öppna en filial. 

-Vad satsar man på istället , eller 
är man lika hårdhänt över hela lin
jen? 

-Man satsar på upprustning av 
Grand Hotell. Det kostar minst 
14 miljoner, sen tillkommer stöd 
till bröderna Paulsson som ska ar
rendera det för minst 2 m il joner 
om året. Dessutom har man plöts
ligt fått för sig att man ska ru sta 
upp Kjederkvistska gården, 
Bryggeriresterna, G :a Mejeriet och 
Prennegatan 11. Det är egendom
ligt eftersom de fått stå och för
falla i många år utan att man gjort 
något , och eftersom man inte vill 
lägga pen!(ar på kommunens andra 
fastigheter. 

En uppru.stmng av Kjederqv•stska glitden beta knas kostana 
ra 10 mtiJoner kron~ 

-Vad är VPK s alternativ till 
b orgarnas budget ? ? 

-Jovisst! Kommunen kan spara 
och få in mera pengar genom att 
inte bygga småhus med ägande
rätt. Bra och billig kollektivtrafik 
kan minska skatteavdragen. Man 
kan ta bort ersättningen till kom
munfullmäktiges sammanträden 
och minska stödet till de politiska 
partierna och spara en slant. 

Man kan spara många miljoner 
genom att använda Grand till an
nat än lyxhotell och genom att 
upprusta Kjederkvistska gården, 
Gamla Mejeriet och Prennegatan 
11 på ett enklare sätt. Bryggeri
resterna ska J oh n Mattssons beta
la. Det är de som är ansvariga för 
förfallet. Vi vill spara in pengarna 
till Bolmenanläggningen och få 
kommunen att säga nej till Tem
pos P-hus. Det kommer att kosta 
om några år. 

·- Vad vill ni satsa på istället? 

-Barnomsorgen! Bygg 200 plat
ser i dag- och fritidshem utöver 
Sociala Centralnämndens förslag . 
Förbättra kvaliten på barnomsor
gen genom att öka personaltäthe
ten på vissa daghem. Vi vill anslå 
pengar till studiedagar, förbättra 
miljön och ha vikarier också förs
ta sjukdagen . Vi satsar också på 

bättre Hirdtjänst och bättre äldre
omsorg. 

Polhem sskolan ska också byg
gas till. Börj a med byggnad 7 näs
ta år. Fäladsgården ska rustas upp. 
Mellanmålen behållas och ansla
gen tillläromedel och till SIA-sko
lan får in te m in ska. 

Vi vill öka anslagen till åtgärder 
mot arbetslösheten och garantera 
hyresstopp i kommunala bolagets 
bostäder. 

Vi vill satsa pengar på att stop
pa förfallet av kommunens fastig
heter och vi vill öka bostadsbidra
gen. 

Vi vill ha en bygglek på Nöbbe
löv och biblioteksfilial pa Linera 
1981. 

Detta är in te alla våra krav men 
ger en rätt bra bild av vad vi står 
för. 

- Kan man k \ara detta utan att 
höja skatten? 

-Jag skulle kunna svara att frå
gan är fel ställd och sen hålla en 
lång samhällsekonomisk utlä~
ning, men helt kort. Ja, det gar! 

Genom att låna upp mer pengar 
än vad borgarna gör och genom 
att tömma kommunens fonder 
något snabbare men det är ingen 
lösning på lång sik t. Det går ty
värr inte att planera på lång sikt. 
Kommunen är alltför beroende 
av vad regeringen gör och vad de 
lokala företagen har för sig för 
att en planering ska vara möjlig. 

Gambromålet i AD 
På torsdag, den 27 november 
ställs Gambro inför Arbets
domstolen. AD ska då pröva 
ärendet med den tvångsför
flyttning som företaget vid
tog mot två anställda förra 
året. 
För ett drygt år sedan, hösten 
-79 tvångsförflyttade Gambro i 
Lund två av sina anställda. De två, 
Kerstin Persson och Eva Risberg, 
anklagades av företaget för att ha 
mobbat och skrämt sina arbets
kamrater. Detta var helt grund
lösa beskyllningar, något som alla 
anställda på den aktuella avdel
ningen , slangavdelningen, skrev 
under på. Den verkliga anledning
en till företagets agerande torde i 
stället vara att man på detta sätt 
ville försöka så splittring och 
knäcka det fackliga arbetet. Både 
Eva och Kerstin var fackligt akti
va. Sammanhållningen på avdel
ningen var fin och man hade lyck
ats stå emot företagets försök att 
införa vissa försämringar för de 
anställda. Dessutom hade man 
startat en arbetsplatstidning. 

Protester 
Det var fler än de anställda på 
Gambro som protesterade· mot 
företagets handlande. Metalls 
verkstadsklubb på Gambro och 
andra metallklubbar i Lund, LO
sektionen, SAP, VPK, SKP, Hy
resgästföreningen m.fl. uttalade 
sig till stöd för de båda tvångsför-

flyttade och krävde deras åter
placering. 

Men Gambro stod hårdnac
kat kvar vid sitt beslut och ären
det ledde så småningom till cen
trala förhandlingar. Metall accep
te rade här inga kompromisser 
utan krävde jobben tillbaka för 
Eva och Kerstin. Efter 14 da
gars 'betänketid' svarade Gambro 
att förflyttningen kvarstod. 

Metall stämmer Gambro 
I våras stämde Metall f<ireta
get inför Arbetsdomstolen . De 
stämningsgrunder man åberopar 
är för det första att det inte före
ligger några synnerliga skäl till 
förflyttningen, något som Gam
bro hävdar. Vidare menar Metall 
att förflyttningen är en bestraff
ning av de båda anställda, att före
taget vidtagit disciplinära åtgär
der. Den sista stämningspunkten 
är osaklig grund dvs att Gambro 
inte har någon reell grund för 
om placeringen. 

Ärendet kommer alltså upp i 
AD den 27 november. Dom med
delas senast sex veckor efter det
ta datum. VB återkommer då 
i frågan. 

Fotnot: Eva och Kerstin jobbar 
för närvarande i Gambros re
servdelslager, som ligger utanför 
fabrikso mrådet, och därmed all
skilt från gemensamhets \okaler , 
lunchrum etc med de tidigare 
arbetskam raterna. 



Borgarnas aktion 
medborgarnas 
motaktion 
Under den period som borgarna 
agerat på sitt högst reaktionära 
sätt, har vi tyvärr kunnat konsta
tera att motaktioner rörande de
ras politik antingen uteblivit eller 
varit mycket svaga. De grupper i 
samhället som av ~naturligaJ~ skäl 
snabbast reagerat på borgamas 
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politik har varit arbetare . Exem 
pel: elektrikerstrejken, protester 
mot nedläggningen av arbetsplat
ser i Bergslagen och stängningen 
av varvet i Landskrona. Det är 
därför mycket glädjande att, även 
i en stad där industriarbetarna 
inte u tgör något flertal, en så bred 
mobilisering skapas mot borgarnas 
politik. Att Lunds befolkning inte 
handfallet godtar denna politik är 
trots alla svårigheter och tveksam
heter ett gott tecken för framti
den. 

Å andra sidan är de borgerliga 
angreppen konkreta, välavgränsa
de och klara i sin a syften . Den 
borgerliga sparplanen för barnom
sorgen innebär i klartext : 

l. Utlovad personalförstärk-
ning u te blir. 

2. AnsJag till personalens studie
dagar är strukna - fortbildning 
får, enligt Sverker O, ske på fritid. 

3. Barnomsorgsassisten t tjäns
ter från -8 2 och framåt är strukna. 

4 . Ingen vikarietillsättning för 
personalens första sjukdag. 

s· Utlovad minskning av över
inskrivning är bortpro t ad. 

6. Barnslugeutbyggnad som 
redan varit med i olika barnom
sorgsplaner har skjutits på en 
obestämd framtid. 

7. Olika fortbildningskurser 
för personalen som kommunen 
hittills betalat genom PON har 
strukits. 

Detta är enbart några punkter! 
Men det som bekymrar oss kom
munister och tydligen också 
många av Lunds invånare är kan
ske inte bara dessa i sig, utan det 
som står bakom orden och de 
fortsatta konsekvenserna. Tyvärr 
har vi all anledning att vara rik
tigt bekymrade. De motioner och 
förslag som dels MUF , dels SAF 
fått till sina respektive kon
gresser bekräftar vår oro. Dessa 
två organisationer har uppmanats 
att verka för en privatisering av 
den offentliga sektorn. För barn
omsorgen innebär detta en säker 
plats för kvinnorna i hemmet. 

Trots alla svagheter och trots 
allt missm od som borgarnas poli
tik skapar, ser vi därför lundabor
nas motaktioner som ett bevis för 
politisk mognad och en hoppin
givande garanti för framtiden. 
Låt oss därför görade olika ma
nifestationerna - demonstratio
nen den 22.11 och paneldebatten 
den 24.11 - ännu större och kraf
tigare genom vars och ens person
liga deltagande. 

[ Från det kommunala.. l 
Strandtomten vid Öresund 
Lund ligger dessvärre inte vid ha
vet, och det ger upphov till många 
problem Ett av dem är Habo 
Ljung, badplatsen vid Öresund där 
Lunds kommun äger marken och 
bestämmer över skötseln. Det görs 
på ett karaktäristiskt klantigt sätt: 
Habo Ljung är mest av allt en 
blomstrande business för entre
penören och har mycket måttliga 
inslag av trivsel. Vill man dit och 
bada har man stora svårigheter att 
ta sig fram genom alla husvagnar 
från Malmö som står uppställda 
där. Om man, givetvis mot sina 
principer, skulle ta bilen d itu t, 
blir man uppskörtad på parke
ringsavgifter , kan jag meddela. 

Fritidsnämnden har nämligen 
lämnat Habo Ljung till en person 
som i enlighet med tidsandan sat
sat på sig själv, en man med den 
företagaranda som lär vara Sveri
ges räddning. Mycket riktigt blev 
kommunen grundlurad. Det är 
t o m så att kommunrevisionen 
har slagit ner på fritidsnämnden 
och anklagat dem för grov oakt
samhet. 

Vild camping 
Nu har fritidsnämnden svarat på 
det genom sin ordförande Olof 
Nordström och fritidschefen Hans 
Lilja, och det är en de mera 

kostliga skrivelser man kan träffa 
på i det kommunala . Försvaret går 
i stort sett u t på att man visserli
gen har klart för sig a t t det hela 
höll på att gå åt helvete , men att 
man inte ville göra något p g a 
risken för s k vild camping. Det är 
ett fascinerande u t tryck vars inne
börd man bara kan ana. Gäller det 
nakna raggare som dricker öl, eller 
är det frågan om att tälten skulle 
stå i oordning eller att folk skulle 
tälta på Ha bo Ljung utan att be
tala till den bedräglige arrenda
torn? 

Den ordentliga sektorn 
Det saknas inte fascinerande de
taljer sen heller. Arrendatom gick 
i konkurs hänvisande till att han 
blivit bestulen på en plastkasse 
med l 00 000 kronor som han för
varade under en matta i sin bo
stad . en förlust som han d ock in te 
polisanmälde. 

Fritidsnämnden avslutar sin 
skrivelse med att man med skärpa 
tillbakavisar anklagelsen om grov 
oaktsamhet. Den skärpan har i al
la fall ingen motsvarighet i argu
mentationen. Skulle det inte vara 
bättre att föra in Habo Ljung un
der det man brukar kalla den of
fentliga sektorn? Där går det ofta 
lagligt och ordentligt till, pengar 
betalas i stället för att försvinna 
under mattor. Men det är klart , 
offentliga sektorn är ju bara en 
tung och im produktiv börda för 
oss alla. 

Glädjen 4 
Den inbitne kommunalpolitikern 
känner man i första hand igen på 
att han eller hon inte talar om hus 
som ligger vid vissa gator. Nej det 
ska vara fastigheter med kvarters
beteckningar, sådana som Glädjen 
4 och Altona 14, och så gäller det 
»objekt» som företrädesvis ska »av
rivas». Lyssna på kommunalråden , 
där finns mästare i branschen. Fle
ra av dem kommer om vi inte lyc
kas befria dem från deras nerbry
tande jobb att bli helt obegripliga 
redan under nästa mandatperiod. 

Detta som en inledning till en 
pikant upptäckt kring det nya 
stadsplaneförslaget för kvarteret 
Glädjen som är det som rymmer 
t ex Televerket och konditori 
Lundagård. Det nya förslaget såg 
väl till en början inte särskilt kon
troversiellt ut. Jo, en rivning av 
ett gammalt hus naturligtvis, med 
åtföljande avhysning av en pen
sionär, men sånt är ju rutin. Nej , 
det intressanta visade sig vara att 
ägaren till det magnifika hus som 
t ex rymmer Sydsvenskan och en 
herrekipering och en tobaksaffär 
och ett känt konditori skulle få 
tillstånd att kontorisera hela and
ra våningen. Vem ägaren är? Jo , 
Fastighetsaktiebolaget Hufvudsta
den , ett klassiskt tillhåll för fastig
hetskapitale t. Motivet till kontori
seringen skulle vara att de gamla 
stora lägenheterna inte går att hy
ra ut. 

Wienerbrödsångor 
Det är ett fantastiskt påstående. 
Lund är ju genom borgarnas en
sidiga sa tsning på småhus i Sand
by etc en av de kommuner i lan
det som är allra svårast drabbade 
av bristen på bostäder - förmod 
ligen är bara Stockholm värre ute . 
Att inte lägenheterna skulle gå att 
hyra u t är trams. 

De stora lägenheterna är ut
märkta t ex för kollektivboende -
huset rymmer ju redan ett väl
skött kollektiv - och skulle det 
mot förmodan inte finnas kollek-

livintresserade i VBs läsekrets so 
som kan fly t ta in så bör det vara 
lätt att bygga om dem till vackra 
två- och trerummare. Centralt och 
bra, utsikt över äldre domkyrka, 
egen dagstidning i huset och så de 
härliga winerbrödsångoma på 
morgonen från konditori Lunda
gård. Det ska säkert gå bra att få 
det uthyrt. 

Lyckligt nog är också utgång
en av det här ärendet säkrat, till 
glädje för Lunds pressade bostads
marknad. Alla partier i Lund är ju 
ense om den s k dispositionspla
nen för stadskärnan, och där säges 
klart att ingen ytterligare kontori
sering får ske inom det här områ
det. Hufvudstaden kommer alltså 
inte att kunna kamma hem de 
2- eller 3-dubblade hyror en kon
torisering skulle ha inbringat. 

Tacksamma politiker 
Jag för min del tror att Lunds 
fastighetspolitiker nu kommer att 
bilda kö för att tacka VPK-arna 
för att de upptäckt den beklagliga 
missen i förslaget. Därigenom kan 
ju kommunen fortsätta sin kon
sekventa linje för att slå vakt om 
boendet i stadskärnan. Ett rykte 
om att kommunalrådet Lennart 
Ryde (m) redan skulle ha skickat 
en blomma, en liten kaktus enligt 
vad som uppges, har dock ej kun
nat beläggas vid denna upplagas 
pressläggning. 

Lucifer 

Bostaden - ett spekulationsobjekt 

Den borgerliga bostadspolitiken 
med dess katastrofalt låga lä
genhetsby~ande har pressat upp 
priserna på bostadsrä ttslägenhe
ter i Lund. Frågan om hur man 
kan motverka spekulationsvinster 
i bostadsrätter har diskuterats i 
VB i samband med HSB :s överta
gande av AF -området Djingis 
Khan. 

VPK har lagt en motion där 
man kräver priskontroll på bo-

stadsrätter och obligatorisk för
medling genom bostadsförmed
lingen. Den modellen tillämpas 
redan i ett Riksbyggeområde 
på Värmdö. 

Men kommunstyrelsen sa i 
tisdags nej till VPK-motionen . 
(Frågan avgörs så småningom i 
fullmäktige). Utgången i kom
munstyrelsen var kanske in te så 
oväntad. Vi har ju borgerlig ma
joritet i kommunen och det är 
klart att borgarna ser bostaden 
som ett spekulationsobjekt. Mer 
oväntade var kanske röstsiffror
na : 12 - l. Det vill säga, även 
socialdemokraterna röstade emot 
VPK-motionen. Är det HSB :s man 
i kommunstyrelsen Birger Rehn 
som lärt sig big businesses i Sta
terna? 



Landstinget: 
Nedskärningarna fastslagna 
Landstingets budgetsamman
träde i förra veckan bjöd inte 
på några överraskningar_ Allt 
gick rätt, dvs fel, dvs borgar
nas väg_ Vad landstingsmötet 
däremot bjöd på var en massa 
prat, prat som i många 
fall knappast kan ha glatt ens 
den som stod för det. 
I korthet kan landstingets beslut 
beskrivas som följer: 
• flerårsplanens mål om l pro
cenliga nedskärningar av persona
len står fast. (Om konsekvenserna 
av detta står att läsa i det senaste 
- och ovanligt innehållsrika -
numret av Vårdarbetaren, som ut
ges av VPKs vårdarbetargrupp J. 
• landstingsskatten blir för 19 81 
oförändrat 12:-. 
• Utbyggnaden av långtidsvår
den fördröjs (trots att det är ett 
s k prioriterat område). 
• Utbildningen av biträden och 
vårdare inom den psykiatriska 
vården skärs ner ytterligare (i för
hållande till flerårsplanen) . 
• Redan beslutade tjänster inom 
folktandvården dras in. 
• BB-eftervård Landskrona 
läggs ner. 
• Det öppnas ingen ny avdelning 
på S :t Lars sjukhus (vilket opposi
tionen krävt.) 

Sammanlagt räknar den bor
gerliga majoritetet med att ~spara» 
120 miljoner kronor - ett belopp 
som motsvarar cirka l 000 tjäns
ter. 

(s)-spariver 
Som sagt var det många ord 

som falldes under de tre lands
tingsmötesdagarna. Speciellt förs
ta dagen, som nästan helt och 
hållet ägnades åt någon slags rätt
så meningslös generaldebatt. Re
dan då visade det sig att den 
socialdemokratiska delen av op
positionen står tämligen hand
fallen och orkeslös inför de 
borgerliga nedskärningarna. Sos
sarnas »alternati~ var att man 
skulle spara, men in te full t så 
mycket, 30 miljoner kronor. 
På det stora hela taget var man 
nu , liksom vid behandlingen av 
femårsplanen i våras, beredd att 
ställa upp i borgarnas sparkam
panj. 

Det var faktiskt slående, hur 
sossarna i ord hårt kritiserad e 
borgarnas nedskärningar, men när 
det kom till konkreta förslag hade 

man nästan ingenting alls att kom
ma med. Inte vad gäller långvår
den . inte vad gäller utbildningen, 
inte vad gäller folktandvården 
osv. 

VPK mot nedskärningar 
Mot detta kan då ställas VPKs 

agerande, som gick u t på att ställa 
direkta förslag om förbättringar. 
och att i alla omröstningar kon
sekvent gå emot nedskärningar 
som drabbar vårdens kvalite. 

Man märkte tydligt a t t sossar
na tyckte det här var pinsam t. 
Det s-märkta landstingsrådet Ber
til Göranssons huvudsakliga sys
selsättning under mötet var att gå 
upp i talarstolen och säga, att 
'egentligen så tycker vi som VPK 
i den här frågan. men ... ' Även 
detta blev så småningom pinsam t. 

Nu ska man inte tro att VPK 
ägnade sig åt någon slags över-
budspolitik. Alla förslag hade eko
nomisk täckning, utan att lands
tingsskatten skulle behöva höjas. 
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Landskronafallet 
En fråga som vållade mycken 

debatt var nedskärningsmajorite
tens förslag om nedläggning av 
BB-eftervård i Landskrona. Det 
är faktiskt en fråga som angår 
även oss här i Lund, eftersom 
den så tydligt illustrerar varthän 
borgarna syftar. 

Läget är alltså att man i Lands
krona har en ur alla synpunkter 
väl fungerande BB-eftervård. Den 
vill nu borgarna lägga ner och -i 

stället låta mödrarna och barnen 
stanna kvar i Helsingborg. där 
förlossning sker. På så sätt tror 
borgarna att man kan spara en 
del. Och visst sparar man. Man 
besparar Landskronaborna en bra 
mödra- och barnavård. De redan 
hårt drabbade landskronaborna 
vill säkert vid de t här laget be
sparas fler borgerliga attacker 
mot deras sociala välf<ird: 

Men Landskrona-fallet är vik
tigt. eftersom det här är frågan 
om att direkt operera bort en 
befintlig verksamhet. l de flesta 
andra besparingsfall är det ända 
frågan om att endera minska en 
planerad utbyggnad, eller att 
skära bort lite här och var. För 
BB-eftervården i Landskrona är 
get fråga om rena amputationen . 
(Om liknelsen i detta samman 
hang kan accep teras). 

Det är också typiskt för bor
garna att börja med att slå till 
mot kvinnor och barn. Dessvärre 
kommer vi att de närmaste fem 
åren få se mycket av detta inom 
landstingsomrade t. 

fp:s egen ayatollah 
Den sociala nedrustningens 

nationelle strateg, Gösta Bohman 
(han med tänderna, ni vet) har all 
anledning att vara nöjd med M
landstinget. Hans partikamrater 
härnere sköter sig verkligen. Fast 
man kan knappast säja , som möj
ligen kan vara fallet på riksniva, 
att folkpartiet och centerpartiet 
har hamnat i högerburen. Lite 
oväntat visade det sig att i lands
tinget så har nedskärningsstrategin 
konkret snickrats ihop av det 
folkpartistiske landstingsrådet 
'Ayatollah' Henstrand. Han har. 
utvecklat en särpräglad teori om 
nedskärningar, som går u t på att 
man för att kunna bibehålla och 
bygga ut en väl fungerande sjuk
vård så maste man först skära 
ned den . Alltså något slags om
vänd linje två-resonemang från 
folkomröstingen om atomkraft 
i varas. 

Det finns all anledning i värl
den att hoppas, att det här teorin 
inte ges tillämpning på klinikerna. 
Tänk er, att ni t ex har ont i er 
högra arm, och läkaren gravall
varligt försäkrar er, att för att den 
ska bli bra igen, så måste den först 
skäras bort. 

Lyckligtvis kan vi vara för
vissade om att vårdpersonal i 
allmänhet är mycket klokare än 
borgerliga landstingsråd. 

neu 

Östra Tom är ett av Lunds barn
tätaste områden - och ett av de 
daghemsglesaste. 660 förskole
barn delar på 130 daghemsplat
ser. Enligt planerna skulle två 
nya daghem byggts i Östra Toms 
by under 1980-81. Det ena i byns 
västra del, med 52 platser. Och 
det andra längst österut i byn, 
med 30 daghemsplatser, samman
byggda med fritidshem och ett 
par lågstadieklasser. Dvs ett till
skott på 82 daghemsplatser. 

P-hus 
för cyklar 
Tokyo (VB). Enligt rapporter från 
Lund lär gyttret av parkerade cyk
lar u lanför centralen vara ett stort 
problem . Kanske har japanerna 
lösningen. l Katsubake , en förort
station söder om Tokyo , byggs nu 
ett flervånings, mekaniserat och 
datastyrt parkeringshus för två
hundratusen cyklar. 

l'ör att parkera sin cykel hakar 
man bara upp styret på en häng
ande arm, vrider om en nyckel 
och drar ut den. Cykeln lyfts där
efter upp av en kran till en skyd
dad förvaringsplats . När man sen 
vill ha ut sin cykel sker det med 
automatik inom 40 sekunder. 
Hög- och lågteknologi har mötts 
i en lycklig förening, säger de för
hoppningsfulla konstruktörerna 
som ser en stor marknad framför 
sig. Ett rykte om att en lundacte
legation från P-huskoalitionen un
der ledning av Birger Rehn (s) 
skulle vara att vänta kan dock ej 
bekräftas. Många bedömare me
nar dock att de P-hus för bilar 
som fortfarande byggs bör ges en 
sådan konstruktion att de snabbt 
kan byggas om för c y klar. 

Olof vill ha betänketid 
13 ar räcker inte ... ! 
Pa kommunstyrelsens samman
tr~de i ti~dags bordlades ett kom
munal t ärende fra n 196 7. Olof 
Nordström ville ha ytterligare 
betänketid! 
I samma ärende fanns en anmärk
ningsvärd kommentar av fastig
hetschefen R. Linder (högern) 
där han säger att han inte vill 
uttala sig i frågan därför att för
slagen är riktade mot honom per
sonligen. 
Vad det gällde? Jo, hur kommu
nens byggverksamhet ska organi
seras i fram tiden. 

Men det enda konkreta som 
setts av de här byggena hittills 
är att ett par lador i byn rivits. 
Och i budgetberedningens fOr
slag till nedskärningar kommer 
dråpslaget: Daghemmet med 52 
platser stryks helt. Det andra byg
get omprojekteras till en fritids
hemsavdelning och fyra daghem s
avdelningar (60 platser) , skolde
len stryks. 

Slutsumman blir alltså: minus 
22 daghemsplatser och inget låg
stadium. 
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Skenomröstning i Uruguay 

Exit Rothstein 
Att Bo Rothstein nu överraskande 
lämnar VPK (se senaste numret av 
Dackekuriren) tycker vi är så trist, 
att vi vill använda vår spalt till att 
för en gångs skull tala allvar. 

BR hade trots sin relativa ung
dom - han är dock äldre och 
mognare än han stundom gett in
tryck av - en gedigen erfarenhet 
av arbete i VPK, KU och LKHF , 
och även här i VB. Vi får nu inte 
förfalla till bitterhet och förebrå
elser, utan måste ställa oss frågan: 
vad är det som gör att en på sitt 
sätt ärlig och duglig kamrat väljer 
att lämna vårt parti? 

Att hans skäl är principiella 
står utom allt tvivel. Det finns 
ingen som helst anledning att 
fasta tilltro till uppgifterna om att 
BR genom sina studier av arbets
marknadsstyrelsen (se hans för
tjänsfulla artikel »AMS - en so
cialdemokratisk reformbyråkrati» 
i Arkiv nr 18) fått tanken att läm
na den så osäkra forskarbanan för 
en säker framtidsplats och lockan
de karriär inom det expansiva ver
ket , ett företag som naturligtvis 
starkt skulle underlättas av ett 
partibyte. Det stämmer heller inte 
att han skulle ha blivit besviken 
över att inte utses till VPKs nye 
representant i byggnadsnämnden. 

BR är intressant i sej men sär
skilt som fenomen och ·symtom. 
Det har förekommit några andra 
utträden ur VPK Lund på sista ti
den, och det är en marxistisk 
grundsats att de intellektuella -
så rikt företrädda i vår lokalorga
nisation - är en seismograf på till
ståndet i samhället. Inte alls så att 
de räddhågat skulle dra sej tillba
ka när det börjar osa bränt - nej, 
deras bevekelsegrunder är högre 
än så. (Nu kan det visserligen dis
kuteras huruvida det är riktigt att 
beteckna just Bo Rothstein som 
»intellektuell)), men det är själva 
principen vi är ute efter.) Vad är 
det da som gör att VPK inte kan 
hålla kvar sina intellektuella i en 
orolig tid som denna? 

Ser vi närmare på BRs motive
ring i nackekuriren finner vi en 
måhända överraskande men in
tressant markering. »Jag är väl 
också rätt trött på den lutheranskf 
fargade politik ... som blivit par
tiets adelsmärke» (vår kursiv). BR, 
uppvuxen i en annan fromhet än 
den Ju theranska, tycks välja VPK 
som symbol för en i grunden re
ligiös kritik. 

l en orolig tid söker sig inte 
minst de intellektuella till de dju
pare livssammanhangen. Hur SV?

rar vi i VPK på dessa behov? Ar 
vi alltför materiellt fixerade? 

Närmare belysning av detta 
får vi kanske i den formella ut
trädesanmälan, som kanske är att 
vänta. Till dess: tack för en god 
insats, Bosse! Lycka till i de nya 
sammanhangen! 

F ren te Am pli o del Uruguay, 
Breda Fronten på svenska, höll 
presskonferens förra torsdagen in
för den kommande folkomröst
ningen. Den gäller ett förslag till 
ny författning för Uruguay. I dag 
fmns ingen fungerande sådan, den 
formella har anor tillbaka till 
1813 och franska revolution en 
men har försetts med så många 
ändringar och tillägg att den inte 
längre fyller sitt syfte. Dessutom 
har militären hårdhänt tagit över 
makten. 

Författningsförslaget skulle 
skenbart återställa demokratin, 
men konsoliderar i själva verket 
arme'ns styrande ställning. För
slaget inskränker de mänskliga 
rättigheterna och parlamentets 

Panel debatt 

makt , ger presidenten extremt 
vittgående maktbefogenheter och 
gör undantagstillstånd vanliga . 

Militären genomför en terror
kampanj för att få folk att rösta ja 
till förslaget, och hotar annars att 
inställa allt politiskt liv. 15 000 
personer har förlorat sina politi
ska r~ ttigheter, in te heller de ca 
800 000 exiluruguayanerna får 
rösta. 

Frente Amplio hoppas ändå att 
det uruguayanska folket kommer 
att rösta nej och uppmanar alla 
att ansluta sig till en stor interna
tionell propagandakam p an j mot 
;;Las PautaS» och »El Cronograma» 
som förslagets riktlinjer resp. tids
planen för genomförandet kallas. 

om barnomsorgen 
Kommer du på paneldebatten 

om barnomsorgen på måndag? 
- Jag vet inte, jag är ju inte så in
satt i det hela ... 
- Jamen då har du ju chans att bli 
det på måndag. 
-Men s4.na där debatter brukar ju 
bara vara en massa gubbar som sit
ter därframme och käftar med va
randra, så kan publiken få ställa 
lite frågor sista halvtimmen. 
- Inte den här gången . 3 minuters 
inledning för var och en, och sen 
är frågan fri. 
- Men dom skickar väl bara and
raplansfigurer, dom verkligt ansva
riga får man väl inte träffa? 
- Jodå. I Lund är barnomsorgen 

~ 
en känslig politisk fråga. Folkpar
tiet skickar själve Sverker Oreds
son. Sossarna kommer med sitt 
oppositionsråd Ingegerd Görans
son. Och från moderatema och 
centern kommer Gun Hellsing och 
Lars Bergvall. 
- Vad är det för nål(ra? 
- Ordförande och vice ordfö-
rande i sociala centralnämnden . 
Och från VPK kommer Anders 
Sannerstedt som också sitter i 
sociala centralnämnden. 
- Det verkar faktiskt intressant. 
När var det? 
- Nu på måndag, den 22.11, 
kl. 19.30 på stadsbibliotekets 
hörsal. 

DEMONSTRERA PÄ LÖRDAG 
SAMLING : CLEMENSTORGET KL 11.00 

MOT DEN SOCIALA NEDRUSTNINGEN 

arr: SFLs Barnomsorgssektion 
SKAFs Barnstugeklubb 

Hyresgästföreningens Lundaavdelning 

Kollega till VB avslöjar poten
tiell kvinnamisshandlare 
I senaste Lundagård avslöjas dolda 
och skrämmande egenskaper hos 
en av Lunds M-riksdagsmän :Frig
gebo har fel, och jag är beredd att 
slåss mot henne!, utropar Rune 
Ryden. 
Inte trodde vi du var en sån som 
slog på tjejer , Rune. Skäms på dig. 

STÖDGALA-BOKCAFET hålls 
på Korpamoen söndagen den 
30.11 ungefär kl . 18.30 i direkt 
anslutning till bolagsstämman. Bil
jetter kan köpas på Bokcafet från 
den 20.11. Pris 30:- plus eventu· 
elit stödtillägg. 
VPK J F: fotbollsträning på Ler
bäcksskolan Jörd. 22.11 kl. 16. 
VPK:S SANGGRUPP : Träning av 
fredssånger sönd. 23/11 kl. 19 hos 
Lundgrens på Norr. 
SÖNDAGSFÖR E LÄSN INGA R 
på Folkets Hus: Den 23 .11 kl. 16 
Det civila kriget - det framtida 
hotet? Agrell talar. 
DEMONSTRATION mot den so
ciala nedrustningen Jörd. 22.11. 
Samling kl. 11 på Clemenstorget. 
Se även annan plats i detta VB . 
BARNOMSORGEN paneldebatt 
med repr . för de politiska parti
erna månd. 24.11 kl. 19.30 i 
stadsbibliotekets hörsal. 

BLASORKFSTERN INTERNAT 
På vandrarhemmet i Löderuos 
strandbad. Samlina kl. 9 lörd . 
22.11 vid G:a Tullkammaren, 
Clemenstorget. Ta med bil, den 
som har! Ta med alla noter, 
särskilt Eisler. Beräknad hem
komst c:a 16 sönd. 
JÖRN SVENSSON på sdgr Väs
ters möte den 27. 11. Vildandens 
gillestuga kl. 19.30 VPK :s eko
nomiska politik är ämnet. 
LATINAMERIKANsK KULTUR 
KVÄLL månd. 24.11 kl. 19. 
Lunds stadsteater. Entre 30:-. 
På programmet bl.a . Quilapayun, 
M .Salazar och Quimbayas. 
FILM OM REVOLUTIONEN l 
IRAN, stadsbibliotekets hörsal, 
sönd. 23 .11 kl. 14. Arr. solida
ritetskommitten för J r an . 
ENERGIPLANKURs 29-30.11 i 
Göransborg arrangeras av Folk
kampanjen i Lund. Syftet är att 
dels lära sig att göra upp kommu 
nala energiplaner, dels ska en re
gional J..olan utarbetas, där Barse
bäcksverket är bortraderat . Kur
sen vänder sig till intresserade i 
Skåne, Blekinge och Kronaborgs 
län. Det finns några få platser 
kvar. Anmäl dig till Lasse Svens
son, 148911 Rolf Granar 137971 
eller Eva Broms, 123193. 

Denna veckas redaktionsutskott: 
Jan Hinderson, Monika Nymark, 
Olle Teleman. 
Nästa veckas kontaktredaktör: 
Lars Bergström: 13 19 75. 
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