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Regeringen 
suger musten ur Lund 

Nedanstående tabell visar i kalla fakta hur den borgerliga rege
ringen försämrat Lunds ekonomi. Till detta skall läggas föränd
ringar i momsen som inneburit en ytterligare kostnadsökning för 
kommunen på c:a 2 miljoner kronor. Resultatet har blivit social 
nedrustning och ökade pålagor på framför allt »hederliga skatte
betalare», dvs. arbetare och lägre tjänstemän. 

Kommunernas dåliga ekonomi beror alltså inte i första hand 
på att man slösar med pengarna, även om det också förekommer 
utan främst på statens svångremspolitik. 

F ö R S Ä M R l N G A R F ö R L U N D S E K O N O M l 
REGERlNGSFöRSLAG OCH R!KSDAGSBESLUT 

ATGÄRD 

1980 

1981 

1982 

1983 

BELOPP 
_____ MKR/AR 

- ÄNDRAT STATSBIDRAG FÖR BOSTADSTILLÄGG, NETTO - 0,7 
- MINSKADE KOSTNADER FÖR BIDRAGSFÖRSKOTT + 2,0 
- MINSKAT BIDRAG FÖR BEGRÄNSNING AV KOMMUNAL- - 3,5 

SKATTEN 

- MINSKAT STATSBIDRAG FÖR DRIFT AV GRUNDSKOLA 
OCH GYMNASIUM 

- 2,5 

- STATSBIDRAG UPPHÖR FÖR HYRA TILL VISSA SKOL- - 0,3 
LOKALER 

- STATSBIDRAG UPPHÖR FÖR NYKTERHETSVARDENS ADM. 
- ÄNDRAD UTBETALNING AV KOMMUNALSKATT, MINSKADE 

RÄNTEI NTÄKTER 

- FöRENKLAD BERÄKNING AV SKATTEUNDERLAGET 
HÖJT GRUNDAVDRAG 

- 20 %AV SKATTEINTÄKTERNA FRAN JURIDISKA 
PERSONER BEHALLES AV STATEN 

- ÄNDRADE STATSBIDRAG TILL BARNOMSORGEN PREL. 

- 40 % AV SKATTEINTÄKTERNA FRAN JURIDISKA l 
PERSONER BEHALLES AV STATEN 

- l % AV ATERSTAENDE sKATTEUNDERLAG DRAS IN 
AV STATEN 

- ÄNDRADE STATSBIDRAG INOM SKOLANS OMRADE 

- Ll 
- 5,0 

-1LO 

- 4,0 

-10,0 

- 9,0 

- 2,0 

Lösnummerpris 1 kr 

Bidrag till politiken! 
Tryck på för dina intressen! 

Just nu pågår arbetet med att skriva VPK Lunds kommunalpolitiska 
handlingsprogram, det som ska ange grunddragen i vår kommunala 
politik för den kommande treårsperioden. De goda utsikterna till en 
valframgång och det förväntade maktskiftet i Lund gör det i år särskilt 
viktigt att vi har ett bra program med konkreta förslag. 

Mycket av programarbetet är naturligtvis internt , men det är verk
ligen också öppet för nya ideer från vår väljarbas. Det kan gälla princi
piella ställningstaganden, det kan gälla praktiska omedelbara förslag om 
förhållanden i din stadsdel eller synpunkter på skolor och daghem och 
bibliotek och trafik och kultur och energi och idrott, ja hela det falt 
där kommunalpolitiken kan verka. Det är nu under den närmsta måna
den fram till påsk som vi jobbar med det här. 

Skriv ner dina åsikter, dina förslag, dina klagomål och skicka in det 
till oss, Bredgatan 28, 222 21 Lund, eller ring vå ombudsman Stig 
Nilsson tel13 82 13 , måndagar fredagar 13-17 eller kontakta någon av 
Vpks kommunalpolitiskt aktiva. 

Vpk Lunds kommunalpolitiska arbetsgrupp 

Fan vad dom har brått när dom ska sno 
pensionärerna på pengar! 

Senaste kommunfullmäktigemö
tet slutade i stor förvirring. An
ledningen var att man beslutat 
bordlägga frågan om försämring 
av pensionärernas bostadsbidrag. 
Sverker Oredsson var i upplös
ningstillstånd och påstod helt 
utan grund att nu skulle pensio
närerna förlora 3,5 milj kr. 

Som vi tidigare berättat vill den 
borgerliga regeringen spara pen
gar genom att försämra de gamlas 
bostadsbidrag (KTB). l Lund ska 

Etter den allmänna oredan på 
torsdagskvällen beslöt ordf, Per
Håkan Ohlsson i ensamt majestät 
att fullmäktige ska ha ett extra 
sammanträde nu på tisdag, 2/3 kl 
18.00 för att enbart behandla 
bostadsbidragen. Det är mycket 
ovanligt att man har extra möten 
i fullmäktige, senast det hände var 
när borgarna ville utöka antalet 
kom m unatråd så att deras partier 
skulle få varsitt Det var visst 
1973. 

man dra in 3,5 milj, och det be
----------------------------ftyder hyreshöjning med i genom

Nu är det alltså dags igen bara 
för att man snabbt vill försämra 
de gamlas levnadsstandard. 

På Internationella kvinnadagen 
samlas vi kl 18.00 på stortorget 
för att med facklor gå till stads
bibliotekets hörsal där det 19.30 
blir KVINNOMÖTE. 

Programmet kommer 
hålla bl a: Sång av 
bränns, kvinnoteater, 
från abortkonferensen 

att inne
Näliarna 
Rapport 

i Sthlm, 

och Karin Widerberg (Forum för 
kvinnliga for skare) som studerat 
vilka mekanismer som utestänger 
kvinnor från arbetsmarknaden 
talar, med utgångspunkt från 
studier på bl a Fazers choklad
fabrik i Malmö. 

Slu t! igen blir det kaffeserve
ring. 

snitt 800 kr för pensionärerna. 
Vpk är hittills ensam om att 

kräva att det hela skall betalas 
solidariskt av alla lundabor 
genom att kommunen går in 
och täcker bortfallet med skatte
pengar. 

Låt inte mötet passera 
obemärkt! Gå man ur huse för att 
protestera! För vad är det för ett 

samhälle som inte unnar pensio
närerna en broa bostad till en rim
lig hyra! 

Bli medlem i Kulturföreningen Bokcafeets vänner! 
30 kr/år pg 93 38 25 - 2. Ailmänt informationsmöte om ev. nytt 
bokcafe hålls onsdagen den 17 /3 -82 kl19.00 på_ bokcafeet. Där
efter Årsmöte för medlemmar 20.30. 



Socialismen 

och friheten 

I den diskussion om en tredje väg 
till socialismen som påbörjats dy
ker orden "frihet" och "frihetlig" 
allt oftare upp. De finns där t ex i 
italienska kommunistpartiets do
kument och i J örn Svenssons arti
klar. 

Frihet kan betyda den fattiges 
rät t att sova under broar, m en i 
socialistiskt tänkande är det ofta 
förknippat med föreställningar 
om materiell jämlikhet , ekono
miskt och politiskt självstyre och 
statens bortdöende som klass
makt. Utvecklingen i de s k socia
listiska staterna har dock visat att 
dessa ideal, liksom demokratins, 
lätt skjuts åt sidan när det parti 
som burit upp »socialismen» känt 
sig hotat. 

Vetta är oacceptabelt' Vi vill 
ha allt och helst genast. I ng en so
cialism utan demokrati och ingen 
demokrati utan grundläggande fri
hetliga rättigheter. 

Vi vill även efter en socialis
tisk revolution kunna skriva vad vi 
vill i Veckobladet, vi vill kunna 
röra oss fr itt över kommungrän
serna och u t an inrikespass, vi vill 
inte ha några privilegier för att vi 
är kommunister (tvärtom) och vi 
vill fortsätt a att fritt diskutera 
med de små politiska oppositions
grupper som samlat sig kring Sver
ker Oredsson\ Nils Arne Anders
son och Lennart R y de. 

Men - och det är där vi inte 
får liberalerna med oss - vår fri
het sträcker sig även till arbets
platser, bostadsområden och hela 
Sveriges natur och bygger på ett 
kollektivt ägande som inte är stat
ligt uten mångsidigt och fritt. 
Ramar och fem årsplaner ska vi 
givetvis ha, men makten över pro
duktionen måste ligga hos de di
rekta producenterna och konsu
menterna. Friheten att producera 
tillsammans med andra, utan att 
utsuga arbetskamrater, måste vara 
en lika viktig grundläggande frihet 
som den politiska friheten. 

~ 
Det nu aviserade anställnings

stopQet i Lunds kommun kommer 
att framför allt drabba förvalt
ningar med övervägande kvinnlig 
personal som t ex biblioteks- och 
sqcialförvaltningarna. M edan ren
hallrungsverket mte behöver fruk
ta att vikarier för gravidite tsle
digheter dras in. 
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-- - tema tigit och samtyckt? Har det 

Makten är ofta dold , svår att 
fixera och härleda. Dess innehava
re förnekar i regel att de har den 
eller a tt de använder den. Det är 
så mycket som är insvept i ord
slöjor och undanglidanden, så 
mycket som bara sägs i förtro
liga överläggningar och kollegiala 
samtaL Men så ibland händer det 
något: någon tappar omdömet 
och gör något dumt, saker som 
inte är avsedda för offentligheten 
kommer ut, någon har råkat stöta 
till draperiet så att man utifrån 
kan få en sekundsnabb bild av 
skeendet. Oftast händer det i rena 
b aga tellärend en. 

Småsnålt eller smart 
De här reflektionerna föranleds 
just av en sådan skitsak. Lunds 
turistchef, Bo Kjellin, nybliven 
moderat kandidat för landstinget , 
mannen som gör Lund känt för 
sin akademi, golfakademi allt så, 
mannen som lanserar Lund som 
centrum för windsurfing, har 
tänkt sig att möta våren i Florida. 
Han ska. som vi tidigare berättat 
i dessa spalter, leda en delegation 
fran Rotary med full lön från 
kommunen. 

Jag fattar inte vad rotarianerna 
tänkt på - de vadar ju i pengar 
genom sina företag och skulle om 
de ville med lätthet kunna betala 
kalaset. Lite småsnålt alltså av Ro
tary att lägga notan på kommu
nen, eller, vilket verkar troligare, 
en smart ide av Kjellin själv. Hur 
som helst, rotarykuggarna grip er 
in i varandra och driver maskme
riet runt - det var väl vad rotari
aner som Lennart Ryde (m), Arne 
Annmo (fp) och Per Håkan Ohls
son (m) satt och tänkte på allt
medan Sverker Oredsson som 
fick besvara Rolf N ilssons fråga i 
fullmäktige i torsdags vred sig som 
en orientalisk metmask. Egen
domligt förresten vad tyst syd 
svenskan annars så vakna Lunda
redaktion har varit i det här ären
det, finns det månne en liten kug
ge där också som bedömer att 
sånt här är av mindre intresse för 
allmänheten? 

Så tystas ett oppositionsparti 
Men lärdomarna är inte slut med 
det. Varför har socialdemokra-

inte funnits kritiska röster där? 
Jovisst, men de tystades efter en 
hård intern debatt. Anders Ek (s) 
som tidigt var historien på spåren 
förbjöds att ta upp den därför att 
ledande socialdemokrater frukta
de att då skulle borgarna dra 
upp Birger Rehns USA-resa här
omåret som skedde på likartade 
ekonomiska villkor. Det är så det 
går till när makt och lojaliteter 
korrumperar och gudarna ska ve
ta att där är ingen immun. Men 
det hjälper en del om man an
stränger sig, och det gör dessvärre 
inte alltid Lunds socialdemokrati. 
Rätt till skilsmässa! 
Frågan om delning av Lunds 
kommun kommer väl snart upp 
igen efter den tillfalliga bordlägg
ningen. Vpk' s tredje väg verkar 
ytterst förnuftig: det finns ingen 
anledning att hysa någon överdri
ven respekt för den administrati
va stordriftslinje som socialdemo
kraterna drev på sextiotalet där 
kommunerna mer eller mindre 
tvingades samman. Den nya tänk
ta kommunen får tjugotusen in
vånare och det räcker ett bra tag. 
En annan sak är att en sådan de
centralisering i sig inte är någon 
garanti för en väl fungerande de
mokrati. För det behövs det bas
aktivitet och jag ser fram mot ett 
Sandbyparti och ett nvstartat 
Vpk Romele. 
Fast det är det här med namnet. 
Vi som har en och annan rot i 
Färs härad tycker att det skulle 
vara lite väl fräckt att lägga bes
lag på namnet Romele. De trevli
gaste delarna av Romeleåsen ligger 
ju i Sjöbo kommun, ja tom lite 
i Skurup . Klinten finns ju i väster, 
det är sant , men de risiga gran
planteringarna gör ju ingen glad. 
Inte heller är den särskilt repre
sentativ. Nej, den mest karakte
ristiska naturtypen för den nya 
kommunen är väl den flacka sand
slätten i Vombbäckenet, lämpad 
endast för fågelskådning, potatis
odling, småhusbyggande och öv
ningar med pansarfordon. Osökt 
går därför tanken till den gamla 
exercis- och mötesplatsen på 
heden. Mitt förslag är alltså Tved
öra kommun, men jag räknar inte 
med någon större uppslutning. M_ Lucifer 

ÖPPET BREV 
till turistchef Bo Kjellin 
och Rotary i Lund 

Jag är representant för Vän
sterpartiet Kommunisterna i 
Lunds kommunfullmäktige och 
i kommunstyrelsen och det är i 
den egenskapen jag vänder mig 
till Er. 

Det är allmänt känt i Lund -
genom lokaltidningarna - att Ro
tary skall genomföra en resa till 
USA för Rotarystipendiater i vår 
och att Ni Bo Kjellin skall funge- r 
ra som reseledare. Det är också 
allmänt känt att resans huvud-
syfte är att träffa andra rotari-
aner och att den inte har något 
samband med Ert arbete som 
turistchef i Lund. Trots detta 
har Ni begärt tjänstledighet med 
lön under den tid Ni extraarbe-
tar åt Rotary. Ni har fått kom
munstyrelsens arbetsutskotts- där 
Vpk inte är representerat - god
kännande för tre veckors tjänst
ledighet. Formellt sett har det 
hela tydligen gått rätt till, 

Allmänt och politiskt sunf för
nuft säger emellertid att man som 
kommunaltjänsteman inte ska ha 
betalt av kommun under den tid 
man arbetar för någon annan. Det 
säger också att Lunds kommun 
och skattebetalare har angelägna
re saker att lägga pengarna på än 
reseledare åt Rotary. Att uppdra
get inte har något samband med 
tjänsten som turistchef har bl a 
offentligt bekräftats av kommun
styrelsens ordförande Sverker 
Oredsson. 

Jag hoppas därför att både Ni 
Bo Kiellin och Rotary delar den
na uppfattning och därför upp
manar mitt parti och jag Er att 
ta tillbaka Ert krav på tjänstledig
het med lön och att Ni och Ro
tary löser era ekonomiska mel
lanhavanden utan att blanda in 
Lunds kommun. 

J in J 1 r; en 
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Sammanställningen är en första 
grundplåt för vidare diskussioner 
och u !veckling av ett regionalpo
litiskt program som för övrigt ska 
utarbetas i alla Vpk-distrikten 
i landet fö; att slut! igen utgöra 
stommen i ett riksomfattande 
näringspolitiskt program. 

Jordbruk och fiske 
En del av konferenstiden avlöpte i 
gruppdiskussioner. I en grupp pra
tades det om jordbruk och fiske. 
För en del deltagare var nog dessa 
diskussioner början till nya tanke
gångar om dessa näringars sp eci
el!a betydelse för Skånes framtid. 
På jordbruket lades synpunkter 
både vad gäller ekonomi som 
sysselsättning och miljö. Jorden 



Ägare till små besättningar 
bör ha färdighet i handmjölkning 

Miljöpartiet har presenterat sitt lokala handlingsprogram för 
Lunds kommun, tryckt i 32 sidor på tämligen hårdblekt pap
per. Som bilaga finns dessutom en sammanfattning av det riks
program som antogs i höstas. 
»Vi kan inte inplaceras i den traditionella höger-vänsterskalan», 
lyder ju Miljöpartiets grundtes. Socialt sett är man dock tryggt 
förankrade i mitten. I den lokala ledningsgrupp om femton per
soner som redovisas i programmet är en småföretagare, en gyro
nasiestuderande och en arbetare (undersköterska), medan alla 
de övriga tillhör den fascinerande samhällsgrupp som de s k 
mellanskikten u t gör. 

1t. r 1t. r 
Miljöparitet har säkert upplevt 
ett både yttre och inre tryck att 
formulera konkreta lokala ställ
ningstaganden. Man tänker ju stäl
la upp i kommunalvalet. Så man 
har frejdigt skrivit ner 174 punk
ter med ofta mycket konkreta, 
ofta sympatiska och delvis även 
rörande krav, exempelvis det som 
citeras i rubriken_ 

Idealism 
»idealistiskt» är nog de flesta 

vpk-ares spontana synpunkt på 
programmet. Med idealism menas 
ju i vardagsspråket ungefär det
samma som blåögdhet och i filo
sofin att man tar sin utgångspunkt 
i tankar och önskningar, inte i den 
verkliga världen. Det kan alltså 
invändas att programmet är allt
för lite konkret, alltför lite sam
manhängande och motiverat. 

Miljöpartisterna svarar kanske 
med att hänvisa till andra pro
gramtexter, Men säkert finns det 
också betydande principiella 
skillnader mellan deras synsätt 
och Vpks .»Framför allt på kom
munal nivå finns det ingen grund 
till resignation. Vi kan och skall 
ändra kurs, när det är angeläget», 
skriver man i inledningen. Det är 
lätt att hålla med om, och många 
lokalaVpk-förslag har gått ut pa 
att påvisa att kommunens makt
havare inte vill och inte vågar 
utnyttja sina verkliga handlings
marginaler. Men frågan är ändå 
mer komplicerad än vad miljö
partiets käcka formel antyder, 

och det hade behövts någon slags 
resonemang. Enbart förhållandet 
att över två tredjedelar av kom
munens utgifter är bestämda av 
statliga förordningar vittnar om 
problemets dimensioner. 

Bäst om miljö 
Avsnitten om miljö och angrän
sande områden är som väntat de 
bästa och mest utvecklade. 
Mycket känner man förståss igen. 
Inte minst från Vpks program och 
initiativ men även från de andra 
partiernas, för på det här området 
är alla handlingsprogram fulla 
med goda önskingar, och även 
med bludder. Vi fiu hoppas att 
miljöpartiet i valdebatten lyfter 
fram tomheten och impotensen i 
centerns miljöpolitik. Av nya och 
positiva ideer har jag fäst mig vid 
nyplantering av pilevallar, service
centraler för bostadsområden och 
och uthyrning av bal!al!"ev"""""r . 

Fast visst har man tvJVelaktJga 
förslag även på miljöområd~t. Att 
frakta hit småländsk flis for eld
ning tjänar inte mycket till när de 
väl rätt fart på sina egna flispan
nor däruppe. Miljöpartiet vill 
slösa bort åkermark och investe
ringsmiljoner på att bygga Västra 
Ringen, något som Vpk nyligen 
visat är onödigt. Och en utredning 
om »bilavgiftstullar kring stads
kärnarm är onödig. Varför instäm
mer man inte i det gamla kravet 
om stopp för allt annat än behö
rig trafik? 

Outvecklad ekonomi 
Avnittet om barnomsorg är inte så 
tokigt. I det om skolan stör, för
utom de förnumstiga formuler
ingarna , kraven pa stöd åt de so
cialt skyddade elitskolor som mo
tiveras och förkläds genom fom1-
ler om »alternativ pedagogik». I 
fråga om kulturen använder man 
en liberal och etnologisk defini
tion som är svårhanterlig. ;;Kul
turen kan inte organiseras, den 
kan bara göras möjlig:. är en tvi
velaktig sats. 

Det ekonomiska avsnittet slut
ligen är så kort och outvecklat att 
det gott kunde ha utgått. De-krav 
som star där finns det inte myc
ket att invända mot, som krav. I 
demokratiavsnittet är förslaget 
om »grannskap» med en viss själv
ständighet värt att diskuteras vi
dare. 

Som sagt: mycket idealism, en 
hel del allmängods, en sympatisk 
grundton. Om det fanns ett 
klart samband mellan de politiska 
pertiemas program och deras 
praktiska politik skulle man kun
na gissa att miljöpartiet åtmin
stonde i Lund vore en intressant 
framtida samarbetspartner för ar
betarpartierna. 

• gs 
Den tidigare aviserade debatten 
mellan miljöpartiet och Vpk äger 
rum to 11/3 kl 19 i stadsbibliote
kets hörsal. Sten Henriksson och 
Karin Svensson ställer upp för 
Vpk, för Miljöpartiet Eva Karsten 
och Mike Moon. 

ånsk regionalpolitik 
SKÅNSK REGIONALPOLITIK- IDEER OCH FÖRSLAG 
är titeln på den sammanställning som presenterades för första 
gången i VPK Skånes historia på en regionalpolitisk konferens i 
lördags. Konferensen hade samlat ett 30-tal deltagare från olika 
lokalorganisationer i Skåne. 

måste succesivt avgiftas och an
vändningen av konstgödsel måste 
begränsas via olika styrmedel. 
I detta sammanhang kan också 
nämnas de transnationella be
lagens inflytande över vår livs
medelsproduktion. Detta infly
tande måste brytas och den fOr 
oss så nödvändiga livsmedelspro
duktionen måste övertas av sam
hället eller av olika typer av pro
ducentkooperationer. På Österlen 
skulle arbetstillfällen kunna ska
pas inom fiskenäringen. Genom 
att det finns fisk, fiskare och en 
utvecklingsbar marknad, detta 
kombinerat med en utbyggnad 
av fiskefalottan skulle kunna ge 
goda förutsättningar för utveck
ling av denna näring. 

Kartläggning 
I en annan grupp pratades om in
dustri. Som ett praktiskt resultat 
från dess diskussioner görs en fol
der om jobben i Skåne som kom
mer att spridas i kampanjen Sys
selsätt Skåne, som kommer att 
äga rum under tre veckor med 
början den 15 mars. En kartlägg
ning har gjorts av olika industri
näringar i Skåne. Som olika eko
nomiska lösningar diskuterades 
att ställa krav på en lagändring av 
kommunallagen så att kommun
industriell verksamhet blir möjlig, 
VIlken skulle kunna knytas sam
man med samhällsfonder enligt 
Vpk's modell. 

Kommunikationer diskuterades 
i en grupp. Välkända krav ställdes 

om u tbygg,nad av kollektivtrafi
ken. Oresundsförbindelserna 
måste förbättras och spridas. Vid 
den allmänna diskussionen fram
kom olika synpunkter på skogs
bruket. Någon menade att främ
mande trädslag inte bör få in
föras. Majoriteten tyckte dock att 
sådana restriktioner inte bör få 
finnas med tanke på möjligheten 
att odla energiskog. 

Konferensen avslutades med att 
en redaktionsgrupp tillsattes med 
uppgift att på grundval av de för
slag och tillägg som framkom, gö
ra en slutlig redigering. En skrift 
ska tryckas, som beräknas vara 
klar i mitten av mars. 

Bo 

Jörn Svensson: 
RÄTTEN UR ETT 
SOCIALISTISKT 
PERSPEKTIV 

Detta var temat på ett före
drag som Jörn Svensson(vpk) 
i förra veckan höll på Juridi
cum i Lund. Juridiska för. 
stod för arrangemanget, som 
hade lockat till sig många 
ivriga lyssnare. 
texten kring marxismens syn på 
;taten som en klassmakt , och den 
något pessimistiska tanken fram
fördes att där staten finns där kan 
ingen frihet finnas. Men å andra 
sidan visar erfarenheten att staten 
kan fås att sätta gränser för sin 
egen maktutövning och här kom
mer de medborgerliga fri- och rät
tigheterna in i bilden. Dessa bör 
kommunister arbeta för att u tvid
ga, menade Jörn, och ville inte gö
ra några undantag för s.k. real
socialistiska stater. Tvärtom, an
såg han, att stalinismens epok vi
sat att rättstaten måste upprätt
hållas i alla politiska lägen. Här 
hjälper det inte med att hänvisa 
till klasskampen, eftersom den 
stalinistiska terrorn i hög grad 
drabbade kommunister och arbe
tare också. 

V pk hand i hand med konser
vativa 

Jörn gick sedan in pa förhål
landena i Sverige. Han tyckte 
sig kunna konstatera att det 
framför allt var Vpk och en del 
konservativa jurister som värna
de om rättsäkerheten i Riks
dagen. Den oheliga alliansen kom
mer sig av att man har en gemen
sam grund i det att man u t går 
ifrån att rätten vilar på (klass)
makt. och att den därför måste 
vara väldefinierad och begränsad 
(se ovan). Vpk har vänt sig emot 
»Lidbomeriet», dvs tendensen att 
stifta lösliga ramlagar. som sedan 
kan tolkas lite hur som helst 

Jörn beklagade sig också över 
Justitieombudsmannens allmänna 
tandlöshet och att förvaltningarna 
vann inflytande på riksdagens be
kostnad. Lagbeslut följs inte,upp, 
särskilt inte ramlagarna. Speciellt 
skrämmande är ett aktuellt fall 
där man utvidgat sp ioneribegrep
pet att omfatta alla delar av to
talförsvaret, som lär omfatta ca 
4 miljoner människor. 

Revolution under ordnade för
hållanden 

Sä fick publiken komma in 
i debatten och Anna Christen
son tog tilif<illet i akt att varna 
för försäkringskassan och arbcts
fömledlingen, som hon ansa" har 
större makt än polis och m il i tär. 
Deras sanktionsmedel är: förlust 
av försörjning. Socialförsäkrings
systemet är ökänt för sina daliga 
rättsförhallanden, menade hon 
och Jörn verkade halla med. 

En annan frän publiken fraga
de, lite mindre finkänsligt. om 
inte Vpk egentligen var ute ef
ter att skapa kaos för att kunna 
göra revolution , Men J örn för
säkrade att arbetarklassen har 
allt att vinna pä att demokratin 
och rättstaten förblir intakt, och 
kontrade med en motfraga: vad 
tänker borgarna göra med vap
nen, som dom kontrollerar , när 
majoritetsförhållandena svänger. 

J örn fick sen faktiskt en ganska 
stark avslutningsapplad, av artig
het förvisso, men också av upp
skattning. 

Mjau 
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Bokcafet har fortfarande öppet, 
men vi hiiller på med nedräk
ningen. Vi samlar också på reak
tioner inför företagets nedlägg
ning, konkurs slut. Vi skriver ner 
dem . På papper som kommer att 
slängas. Det blir en hel del som 
får slängas. 12 års mödor , glädje 
och historia. F akturar från hela 
världen, vykort, beställningar . .. 
Det kunde ha blivit ämnen för 
flera uppsatser: Hur bidrog Bok
cafet till debatten på 70-talet? 
Vilka böcker beställdes, en jäm
förelses 1972 och 1978. Hur för
ändrades debatten från 1970 till 
1980, över vilka områden? osv, 
osv. 

Vad gör man med det som inte 
så påtagligt kan kastas bort? J ag 
menar den ackumulerade kunska
pen. Om engelsk utgivning, om 
tyska småförlag, världens tidskrif
ter , svensk utgivning under 12 år, 
förlagspolitik och rabatter (!).Ah 
den kunskap som personalen 
trots allt(!) har samlat . .. 

Man undrar vad Bokcafehörnet 
kommer att inrymma efter oss. 
Och vad som ska finnas på hörnet 
mittemot! 

Störande bettrafik 

Bygg Västra Ringen! 

Vpk, jag och många andra är nog 
överens om det riktiga i att be~ 
gränsa bilismen i stan , och då 
främst i innerstadsdelarna. N u har 
Vpk motionerat i kommunfull
mäktige om ett stopp för byggan
det av V ästra Ringen. Hur fil r Vpk 
det ena att gå ihop med det andra 
begriper ni kanske själva, dock 
inte jag! 

Då jag är boende långt ner på 
väster, utmed Trollebergsvägen, 
skulle det för min del vara en klar 
fördel med en V ästra Ring, m ind
re buller och mindre luftförore
ningar utmed Trollebergsvägen . 
Faktum är detta att trafiken ut 
mot Lomma till betydande del be
står av tung trafik. Hösten kan va
ra nog så lång med alla betlassen 
från Värpingehållet som för att 
komma ut på Norra Ringen och 
vidare ti Il Örtofta måste göra en 
vid sväng in i stan via just Tro l le
bergsvägen och Fasanvägen. 

l så där fyra månader håller 
bettrafiken på, från tidiga mornar 
till sena kvällar vrålar traktorerna 
med ett eller två släp uppför mot
lutan på Troliebergsvägen . Om 
dessa transporter inte får en Väst
ra R in g och möts av genomfarts
förbud på Fasanvägen, som Vpk 
vill, vad händer då? Jo, att betlas
sen tvingas ännu längre i n i stan, 
den jätteliga omvägen Ringvägen, 
Södra Vägen, Tornavägen, en ext
ra körsträcka i stadsbebyggelse på 
2 kilometer . 

Det är nog bara att erkänna 
Vpk, att det här med alternativ 
trafikplanering inte är er starka si
da. Vad som krävs för att få bort 
bettrafiken ur stan, och mycken 

annan trafik också, är just en 
Västra R i ng. l första hand bör en 
trafikled dras mellan Fjeliekaru
sellen och Trollebergsvägen, en 
sträcka utmed högspänningsled
ningen på 1 200 meter. 

Sträckningen av Västra Ringen 
därefter blir besvärligare, miljö
hänsyn, brobygge, j ä m vägsöver
eller undergång. Det rimligaste är 
att lägga vägen söder/väster om 
Höje å . Där ska man också ha i 
minne att Vägverket planerar att 
dra vägen ut till Lomma vid si
dan om Värplnge, en sträckning 
som då kan ankny.a till Västra 
R ingen och en gemensam bro
byggnad över Höje å anläggas, 
görs den brobyggnaden mellan 
reningsdammarna och Värpinge 
blir bron inte så stor, kostnaderna 
lägre samt att bron inte allt för 
mycket stör miljön vid Höje å. 
Säkert betyder det en del för Vär
pingebarn a, med sin låghusbebyg
gelse, att slippa genomfartstrafik. 
Sen till Vpk:s exempel om att 
folk boende ut mot Värpinge, 
som per bil kommer till Staffans
torpsrondellen , skall följa motor
vägen upp till La Strada och vi 
dare N arra Ringen ner mot Fje l ie
karusellen. Men bil ister är inte 
annorlunda än människor i all
mänhet, man tar närmaste vägen 
hem. Jag tror inte vi kan kräva av 
bilister att vara föregångare i mll\ll 
jömoraliska frågor. Och V pk :s 
omvägsförslag innebär en extra 
körväg på 7 kilometer. Det går an 
att konstruera trafiklösningar på 
ett papper, men verk l i g h eten kan 
vara en annan . 

Jan Malmsten 

Den nordiska festen till Fäd
rens Minne samlade 900 deltag
are, varav 350 damer. Sedan den 
officiella delen av högtiden av
sJu tats, avlägsnade sig damerna, 
varefter festen fortgick i åt
skilliga timmar. 

V i är två killar och två tjej er so m 
bor i ett hus på Norr a Fäladen . Vi 
gillar katter, fiskar, ostpajer , lör
dagsgodis och Roll i ng Stones m en 
inte TV , video och moderat sko l
politik . Om du känner f ö r kollek
t ivt boende med oss(M i a, l n gr id, 
Fredrik & Kenn y), hör av dig til l 
tel 14 76 78. · 

VPK IF: Träning på Lerbäck s
skolan lö 27/2 kl 16. 
VPK IF :s HANDBO LLSLAG: 
match t i 2/3 kl 21 mot ÖG l n h o p
pet på Bo l lhuset plan B . 
KURSVERKSAM H ETEN: Sön
dagsföreläsning 28/2 stadsbibl 
kl 16. Prof Els Oksaar Hamburg 

Man funderar också över varför 
det gick som det gick, om det ha
de kunnat förhindras. Det får vi 
kanske belyst på den fest - grav
öl - som ska hållas för alla som 
arbetat i, på och kring det som 
många kallat för Lunds andnings
hål, norra Europas bästa bokhan
del, det man i USA kände till i 
Lund utöver domkyrkan. 

~-------------------------------ttalar om >>Språket-männ iskan-
samhället». 

Anna Christensen funderar i 
DN: »Ska arbetslösa vara olyck
liga?» är rubriken. Nej, men de 
blir, svarar jag. Oberoende av att i
tydförändringar. Det har liksom 
lite med livets mening att göra. 
AC menar att de arbetslösa ska 
passa på att t.ex. lära sig spela 
schack eller reparera bilen. Det är 
väl bara det att som arbetslös mis
ter man den lusten. Och även om 
man faljde hennes recept, vad gör 
man sedan? 

Ofta är det de som har ett arbe
te som talar i andras sak, p re c is 
som de som talar för den s.k. val
friheten för kvinnan att stanna 
hemma, ofta förvärvsarbetar. Och 
förbehåller sig själva den rätten. 
De kunde ju byta. . . och då få 
erfara att valfriheten inte bara 
gäller att passa barn i 3-4 år, utan 
det blir snart friheten att snart 
enbart pssa en vuxen man - som 
Alva Myrdal sa - En frihet att 
inte ha/få ett arbete, inga arbets
kamrater, frihet att inte delta i 
samhällsbygget - ja, frihet att 
t.o .m. dö utan att det märks 
särskilt mycket. 

M en nu är j ag visst inne på en 
annan historia? Eller är det 
samma? 

Karin Lentz 

Tisdagen den 2 mars är det dags iget:J. för Veckobladets öppna 
redaktionsmöte. Välkommen till partilokalen, Bredg 28 kl 19 . 
Över en kopp kaffe eller te kan vi kanske gemensamt kläcka 
nya ideer för att förbättra tidningen-: Det går också bra att 
ringa till lokalen, som har tel13 82 13. 

NY DAG 
GRATIS 
i en hel mAnad Inför 

VALET 

DU som ännu inte prenumererar 
DU kan få Ny Dag gratis en hel månad 
DU betalar tidningen för sex månader 
DU får den hem i din brevlåda i sju 
DU följer valkampen mars - september 
DU behöver bara komma ihåg en sak: 
DU ska skicka in talongen i februari 

,........... ·······----------------, JAJ Jag vill ha Ny Dag l 
i sju månader men l 
betalar bara för sex l 
(120 kronor). l 
~~~ l 
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FOLK A ROCK: Pub Sparta 
26-27/2 kl 22 Rockin ' Dopsie & 
his Cajun twisters. 
KU: tars 4/3 på part il okalen, 
Bredg 28 kl 19. Diskussions
möte om »Militär och försvars
politik». 

kommunistisk 
kommunalpolitik 

Kompol har möte måndagen den 
1 mars kl 19.30spå partilokalen 
B redgatan 28. ' 
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REDAKT IONSUTS K O TT : 
Jan Hinderson, Finn Hagberg & 
Kenny Andersson. 
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Kenny Andersson. 
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