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Utkommer fredagar 1982 8:e ärg. 

Fredagen den 6 augusti 1982 

Tomt P-hus 

grinar illa 
P-huset Färgaren har i all still· 

het öppnat sina portar i sommar. 
Trots den livliga debatten om p. 
husets vara eller icke vara har det 
dock in te hörts någonting om det 
sedan det väl är i drift. 

P-huset är betydligt diskretare, 
än vad man efter t. ex. ett Malmö· 
besök kan föreställa sig att P·hus 
kan vara. Fasaden är klädd med 
ljust gult tegel, och byggnaden är 
ritad så att den så mycket som 
möjligt ska likna ett vanligt hy· 
reshus. Två saker förstör emeller· 
tid det intrycket. Fönsterhålens 
lodräta maskerings förlänar huset 
ett intryck av fängelse, medan ta· 
ket »sitter löst», för att bidra till 
ventilationen. 

Beläggningen är låg. Enstaka 
bilar står i hörnen och ser ensam
ma ut. Ingen är på väg ut eller in. 
Inuti P-huset härskar den vanliga 
nybrutalismen, som återfinns i al· 
la P-hus. Slentrian? Inte bra. Eller 
ligger det kanske i bilismens na
tur? I så fall är det nog dags för 
eftertanke. 
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Betalningsmaskinen är blixt· 
blank, den riktigt glänser av po· 
lerad aluminium, som ingen har 
hunnit repa. Sättet att betala är 
ytterst avancerat. För att slippa 
P-biljetten med allt vad den inne· 
bär av att se till att det fmns pap· 
per i automaten , ska man i stället 
ange vilken plats bilen står på in· 
nan man kan betala. Till hur länge 
var och en har betalat lagras sedan 
i P-husets minne. Stackare den 
som anger fel plats! Han eller hon 
blir straffdebiterad, med 125 kr/ 
dygn. Som tur är, är systemet ut· 
rustat med en ångerknapp. Vet 
man med sig att man har tryckt 
fel kan man alltså ändra sig, sämre 
karl (?) är inte systemet. Det kan 
vara skönt att veta inte bara om 
man är osäker på var ens bil står, 
utan också om man inte begriper 
de något oklara taxeanvisningar
na. Här hade P-huskonstruktörer
na kunnat kosta på sig u tf örligare 
skyltar. 

Lösnummerpris 1 kr 

Järnväg på 
Botulfsplatsen 

Jo , det är faktiskt sant, Vpk 
drar in järnväg på den nya 
valbyrån i en av paviljong
boutiquerna på Botulsplatsen. 
Den öppnas högtidligt på !ör· 

. dag kl 11, med blasmusik 
som sig bör vid järnvägsin
vigningar. 

Bakom ligger Vpk Lunds nya 
järnvägspolitiska program som vill 
ge alternativ till de ständiga sats· 
ningarna på bilismen och som fö
reslår att Dalby-Veberödsspåret 
öppnas för trafik igen och att ba
nan Lund-Slaffanstorp återupp
byggs. Modelljärnvägen i skylt
fönstret på Botulfsplat8en är 
tänkt att levandegöra de kraven 
och sen är det ju också ganska ro
ligt med modelljärnvägar. Valby
rån kommer att vara öppen varda
gar 11-20, lördagar 11-17 och in
bjuder alla nyftkna att komma in 
och ta en kopp kaffe eller ett glas 
saft och bekanta sig med de lokala 
trycksaker som Vpk Lund får 
fram under augusti. 

Sensuellt valarbete 
Men vad bättre är, nu finns 

också chansen att stoppa valsedlar 
och broschyrer i kuvert medan du 
väntar på bussen. Alla och envar 
är välkomna att slå sig ner, om det 
så bara skulle gälla några minuter, 
vid lämpligt väder sitter man ute. 
Du bidrar till det praktiska arbe
tet och kan samtidigt träffa lite 
trevliga människor. Ett annat al
ternativ är att hämta en av de po
pulära familjeförpackningarna och 
ordna en uppesittarkväll hemma 
för istoppning. Tänk en ljum au
gustikväll på balkongen, kvällsbri
sen är som en smekning och kan
ske har du bjudit in den där nya 
grannen som verkar så sympatisk 
och n u sitter ni .där mittemot va
randra och bladar in. Det fmns 
inget så sensuellt som praktiskt 
valarbete. Men kom först till val
byråri vid Botulfsplatsen. 

Handlingsprogrammet klart 
1 

. Vpk Lunds kommunala hand
' lingsprogram inför valet är nu 
· klart. Det är en 16-sidig broschyr 
i serien »Vpk Lund informerar om 
sin politik», som område för om
råde går igenom kommunalpoliti
kens huvudsektorer och samman
fattar Vpks aktuella krav. 

På några områden har program
met fördjupats och utvecklats i 
och med att det har skrivits sär
skilda program i serien . Det fmns 
nu ett lokalt kulturpolitiskt pro-

' gram och ett om vad Lund bör gö-

ra för järnvägstrafiken. Det områ
de som so~terar under kommu
nens park- och naturvårdsnämnd 
har gett upphov till två broschy
rer, alltså en om stadsgrönskan 
(inte bara parkerna) och ett om 
naturvårdsfrågorna. 

För områden ·som fritid, bostä
der, energi, (gatu)trafik och annat 
fmns det program sedan tidigare. 
Alla kan fås gratis från Vpks ex
pedition på Bredgatan eller den 
valbyrå som i dag öppnas på Bot
ulfsplatsen. 



~ ~ Pampen slår till 
~n.s Q.ru_, . 
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SKA Bl~GER BETALA? 

Semestern 1i~ slut för många och 
stan börjar långsamt fyllas med 
folk igen. Solbränd till kropp och 
själ försöker man orientera sej i 
vardagsverkligheten. Har det hänt 
något i Lund sen sist? • · 

Ja, under VBs sommarviljl har 
minstone det hänt att ~pos 
p-hus nere i Drottensgatail.. )lar 
öppnats. Trots sin korta exi
stens får det redan anses tillhöra 
Lunds mera kända . by~gnader. 
Sällan har ett hus vatit sa motar
betat av så många: vi påminner 
om att 14 000 lundabor skrev 
på protestlistor mot p-huset. 

Det var många skäl som anför
des mot ·projektet och tyngst 
vägde väl de miljömässiga, både 
de om hur vi vill att stan ska se 
ut och de om att befästa bilis
mens luft- och bullerstörningar. 
Men även ekonomiska argument 
fördes fram. Skulle p-huset verk
ligen gå ihop eller måste skatte
betalarna träda emellan? Eller ut: 
tryckt på ett annat sätt: var hu
set nödvändigt ens utifrån anhäng
arnas ståndpunkt? 

Detta var uppenbarligen ett k än-
. sligt ämne. Vi minns klart en av 

debatterna kring p-huset då både 
Sverker Oredsson(fp) och Birger 
Rehn(s) på den direkta frågan om 
det fanns risk för att p-huset inte 
skulle gå ihop svarade nej. Par
keringshuset ska inte subventio
neras via kommunalskatten , sa 
Birger Rehn med all den myn
dighet som han förmär att upp 
bringa, och det ·är som bekant 
inte så Ute. 

Ja, nu står huset där men så 
mycket till parkering är det 
inte. Det vill säga: det är inte 

·många som använder det. Det 
är inte ovanligt med 15-20 bi
lar på bästa affärstid, vilket blir 
en beläggning om ungefär fem 
procent. Och detta trots att man 
så här i början kör med en in
troduktionsrabatt , dvs en lägre 
taxa. 

Vi skulle tro att inkomsterna 
räcker till arvode åt styrelsele
damöterna i kommunens parke~ 
ringsbolag, Färgaren. Till löner, 
räntor och amorteringar lär det 
dock inte bli något över. 

Kvar står då Birger Rehns 
löfte att skattebetalarna ska hål
las skadeslösa. Vad menar han 
med det? Att kommunen ska 
få , göra motsvarande avdrag på 
hans lön som kommunalråd? 
Ack, vi . är rädda att det i så fall 
inte blir mycket över till livets 
nödtorft, trots att lönen som be
kant är rätt väl tilltagen. 

Jag hade tänkt att starta litet mjukt med politiken i sommar
värmen men när jag satt och bläddrade igenom tidningshögarna 
som sa~lat sig under semestern så var där en grej som fick mig 
att tända. Ingen politik vid badet! 

På Klostergården fmns det rätt 
många som är vakna för hoten 
mot närmiljön från trafikappara
terna. Det är inte så konstigt, för 
några år sedan ville ju kommunen 
dra en stor motortrafikled mitt 
framför husen och nu senast är 
det Västra Ringen som hotar det 
viktiga fritidsområdet ner.e i _Höjeå
dalen. Nu ville Klostergardens 
stadsdelsgrupp(vpk) sätta upp en 
tavla på gräsmattan vid entn!n till 
Källbybadet, en handmålad tavla 
som visade hur den föreslagna nya 
trafikleden skulle skära ner i Hö
jeådalen med avgaser och bilar ett 
stenkast från Källbybadets gräs
-mattor. Men det var ingen måtta 
' på hur hindersam en sådan meter
hög tavla skulle vara och det slut
liga avslaget kom från fritidsnämn
dens ordförande, moderaten Ben
ny Jönsson, i ett insändarsvar i 
Sydsvenskan. Hans besked var 
klart : Här skulle förhanne mig 
inga vpk-ru:e komma och blanda 
politik i allting. Källbys besökare 
skulle inte behöva irriteras av så
dant. 

Jönseri 
Här är det alltså en lokal opi

nionsgrupp som på platsen för en 
planerad väg vill bilda opinion och 
påverka politiker. Det är sånt som 
brukar sägas bilda grunden för en 
demokrati. Benny Jönssons age
rande däremot är förmynderi och 
pampvälde av grövsta slag; här be
stämmer vi och ni kan dra åt hel
vete med era tavlor. Med det syn
sättet ska opinionsbildning äga 
rum på marknadsförarnas och ka
pitalägarnas villkor - vi beskådar 
det just nu i form av SAF's och 
borgarnas väldiga hatkampanj mot 
löntagarfonerna. Vi kommer att 
få se det också i den lo kala val
kampen. Med sina hyrda hantlang
are och ekonomiska resurser kom
mer de etablerade partierna att 
dränka oss i sin propaganda. Men 
en handmålad tavla utanför Käll
bybadet är alltför farlig. 

Maktfullkomligt 
J ag har tidigare Känt stor res

pekt för Benny Jönsson, han är en 
skicklig debattör i fullmäktige och 
han har visat en saklighet som 
man kunnat uppskatta trots att 
man inte delat hans åsikter - han 
är ju gammal moderatombuds
man. Men i det här ärendet har 
han uppträtt som en maktfull
komlig pamp och jag kan bara be
klaga att jag trodde att han var nå
got annat. Herregud vad skönt om 

vi i höstens val kunde bli av med 
detta gäng av borgare som anser 
det så självklart att makten i Lund 
är deras för all evighet och som så 
totalt skiter i oss andra. 

Lugn och ro 
Vem behöver inte lite svalka 

och ro denna sommar? Domkyr
kans krypta har sina fördelar, men 
turistströmmen är besvärande. 
Nej, jag har just hittat det per~ek
ta stället för stilla kontemplatiOn, 
fjärran denna världens id och 
strid. Det är i det s k Tempos P
hus (f d Epas P-hus) , närmare be
stämt på planen 3 t. o. m. 9. Där 
råder stillhet, den lätta vinden 
sipprar så behagligt genom stål
trådsstaket och betonggaller och 
man är fjärran från avgaser och bi
lar. Plan l är också tomt, men det 
är i källaren. På entreplanet nr 2 
var det däremot riktigt täppt på 
måndagförmiddagen när jag kolla
de - där stod nio bilar. Det fmns 
drygt 300 platser i huset - ut
nyttjandegraden lär vid något till
fälle ha tangerat 7 procent. 

Hur få bilar till P-huset? 
Opinionen mot P-huset hade 

två huvudlinjer. Den ena var att 
P-huset skulle resultera i en massa 
avgaser och störningar i centrala 
Lund, med intensiv trafik på Sto
ra Södergatan och Drottensgatan, 
ge just sådan innerstadstrafik som 
en stor majoritet är emot. Den 
andra var att P-huset inte behöv
des, det skulle stå tomt och oan
vänt och liksom liknande inrätt
ningar i Malmö bara kosta skatte
betalarna en massa pengar. Det 
kan tyckas som om dessa båda 
hotbilder är oförenliga och det är 
väl sant att de inte kan inträffa 
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samtidigt. Men bägge möjligheter
na fmns och allt tyder på att bor
gare och socialdemokrater, som ju 
solidariskt stött tillkomsten , nu 
vill göra allt för att råda bot på 
stiltjen. Gatuparkeringsavgifterna 
har man ju redan manipulerat för 
att få upp dem i en höjd som ska 
tvinga folk över till huset. Kanske 
P-huset ändå kan få en viktig 
funktion i Lund - som varnande 
exempel. För det är fler rivningar 
och fler P-hus på gång, var så sä
ker. 

Tiden går 
Det brukar ju påstås att som

rarna var varmare och vackrare 
förr, men det kan väl nu anses 
motbevisat. Däremot står det fullt 
klart att somrarna var längre förr, 
jag vet ingen som säger emot på 
den punkten. Det som en gång var 
en evighet är nu några ynka veck
or som ska räcka till allt, hela det
ta självförverligande vi kräver av 
sommaren . Men så nå'n gång efter 
midsommar flimrar det till och 
snart ska skolorna börja. 

Det här med att tiden bara går 
fortare har emellertid sin förklar
ing, åtminstone fmns det en 
plausibel hypotes. Den går ut på 
att vi upplever tiden relativt i för
hållande till våra tidigare upplevel
ser och erfarenheter, dvs. i stort 
sett i förhållande till längden på 
vårt tidigare liv. Tror man på det 
så skulle en sommar gå ungefär 
dubbelt så fort när man är trettio 
som när man var femton. Vid 
sex tio skulle det gå fyra gånger så 
snabbt, vilket låter skakande. 
Fast ökningstakten minskar, det 
är en tröst. 

Lucifer 



Resebrev från Ungern: 
Ekonomin fungerar 

Veckobladets utsände semesterfirare rapporterar från Ungern. 
Lyckades den sovjetiska invasionen -56 förhindra en liberalise
ring av ekonomin? Är pap rikan godare än hemma? Iakttagel
serna flödar. 

Ungern är ett litet land, som är 
1086 år gammalt. Redan före se
kelskiftet f!rades 1000-årsjubileet, 
men faktum är att under största 
delen av det årtuseendet var Ung
ern inte ungerskt, u ta n regerades 
av andra. Bara enstaka perioder 
här och där kan kallas riktigt ung
erska, och det moderna Ungern 
daterar sig från efter andra världs
kriget. 

Ungern var mot mitten av 50-
talet på väg mot en liberalisering 
av sin ekonomi - man ville bl. a . 
tillåta en större privat konsum
tion. Den sovjetiska regimen ansåg 
denna avvikelse från det vedertag
na öststatsmönstret tillräckligt all
varlig för att motivera en invasion 
för att stoppa den. Hur har det 
blivit? 

Färg-teven i högsätet 
Det pensionerade par vi bodde 

hos de första fyra dagarna av vår 
vistelse i Ungern innehade en väl
möblerad tvåa i en förort till 
Budapest - dock inte iängre från 
staden än att tunnelbanan går dit. 
Förorten var nybyggd och inte 
särskilt spännande - som vilken 
stockholmsförort som helst -
men med god standard. I högsätet 
i vardagsrummet fanns färgteven, 
det var ju fotbolls-VM. Andra 
ungrare som vi talade med bekräf
tade att folk kunde leva anstän
digt. Jämför man lönerna med pri
serna på t. ex. mat och kläder, fm
ner man att ungraren åtnjuter gott 
och väl två tredjedelar av svens
kens materiella standard. Dessu
tom ska nämnas att varoutbudet 
är rikligt , man behöver (nästan) 
aldrig leta efter någon matvara el
ler något klädesplagg. 

Rimliga hyror 
Tittar man på vissa speciella 

varor och tjänster blir bilden ännu 
förmånligare för ungraren. staten 
subventionerar nämligen bostäder, 
kollektiva kommunikationer och 
kulturutbud. Enligt en broschyr 
~kulle hälften av Ungerns 10 milj. 
i wånare bo i nyproducerade lä
g~ n heter,. till rimliga hyror. I 
Budapest var kollektivtrafiken 
mycket väl utbyggd och mycket 
billig att be åka: Ett månadskort 
kostar 17 kr, för pensionärer hälf
ten. Den nybyggda tunnelbanan 
sväljer mycket folk, i rusningstid 
går det två tåg i minuten från var
je station. 

Västvaror tillgängliga 
Hur detta? Den ungerska indu

strin klarar sig förhällandevis bra 
jämfört med andra öststaters. Den 
ungerska valutan är förmodligen 
undervärderad något, vilket un
derlättar export. Man säljer 
mycket frukt och grönsaker, men 
också maskindelar. Man skryter 
också med att ungerska varor kJa.· 
rar sig utmärkt i konkurrensen 
med utländska produkter på den 
inhemska marknaden, vilket i och 
för sig är naturligt på grund av va
lutakursen. Observera dock att 
även västvaror är fritt tillgängliga 
i Ungern, även för betalning med 
forinter (l ungersk forint = 100 
filler = ca. 17 öre). Lika"så kan 
ungraren åka på semester utom
lands - att detta inte kostar lan
det särskilt mycket dyrbar valuta 
beror också på att utlandssemes
tern i väst blir förbjudande dyr. 

Däremot har Ungern inte sat
sat lika hårt på att bygga ut sin 
tunga industri som de andra öst-

Valvisdags 

lnfor förra valet gjordes det 
ånga valvisor med lokalt for

ankrade texter. Vi hoppas att 
'ir' · ; även detta valår kunna presen
- / / tera nya Lundatexter. Här är en 

"' omarbetning av en populär låt 
från valåret -79, »Jag har en gammal 
moster som heter Ingeborg». 

VERKEHR UNGAR\ S 
TRANSPORT IN HUNGARY 

COMMUN ICATIONS DE LA HONGR !E 
MAGYARORSZAG KOZLEKEDESE 
nYTH COOoWEHHR BEHrPHH 

' " ~--~~--- -

staterna. Dels fanns det en del så
dan sedan tidigare, dels saknas 
förutsättningar i form av råvaror 
som malm, kol m m. 

Man kan alltså konstatera att 
den nya (26 år) regimen mer eller 
mindre helt har genomfört den 
politik den ursprungligen sattes 
att förhindra, och att Ungern inte 
verkar ha lidit ekonomisk skada 
för det. 

Finkulturen subventioneras 
I det ungerska parlamentet 

diskuteras ständigt industriupp
byggnad kontra privat konsum
tion, och då och då dyker det upp 
meddelanden om att rodret ska 
läggas om mot mer offentlig och 
mindre privat konsumtion. Hit
tills har dock ingenting hän t. 

Det offentliga kulturutbudet 
subventioneras, men bara den tra
ditionella finkulturen. Opera och 
teater ges stora pengar att röra sig 
med. Trots massor med folk på 
scenen i en normal operaföreställ
ning kostar biljetterna mycket li
tet, kanske hälften av en biobil
jett. Kvaliteten är mycket god. 

God mat 
För övrigt kan meddelas att 

museerna är mänga och välskötta. 
Maten god och närande. Det ung
erska badparadiset Balatonsjön är 
långgrunt och algbemängt, men 
innehäller mycket god fisk. Ung
erska språket besitter sju kasus 
och utnyttjar ändelser som be
stämningar, det liknar ingen ting 
annat och är rätt svårt. Folk är 
mycket vänliga och hjälpsamma, 
mänga talar tyska och några 

. engelska. 

Ska vi se på hela Sverige 
så har vi först Fälldin 
Han lovar runt och håller tunt 
med samma trygga min. 
Och så lovar Torbjörn .. . 

Den moderate ledarn 
han har en konstig last, · 
han dansar väldigt gärna 
om kjolen är av bast. 
Ja , så svänger kjolen ... 

Folkpartiets Ola 
gör ingen människa glad 
vi har ej kunnat dikta 
en enda lustig rad. 
För så trist är Ola ... 

Små maskrosfrön i vinden 
som vajar hit och dit , 
om du vill vara säker 
välj ej miljöpartit. 
För så blåser vinden ... 

Jag har en gammal moster 
som gillar VPK 
var gång hon går på torget, 
så vajar fanan så. 
Ja, så vajar fanan ... 

FREDSMARSCH P Å 
ÖSTERLEN 

F ör andra. ~re t i följd marsche
rar man på Osteden för fred. Den 
8 augusti omkring kl 15 äger slut
mötet rum i Simrishamn, varvid 
bl a CH Hermansson kommer att 
tala. 

Till Simrishamns hamnplan har 
då anlänt , om alla planer går i 
lås, fredsdemonstranter från tre 
orter i Skåne: Kivik(avtåg 9.00), 
Skillinge(avtåg 10.15) och Tome
lilla(avtäg 't.30) - samma dag. 
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Har du flyttat? 
Bondesson 

Karin Blom 
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Val i sikte 
Gran på stortorget? 

Medan solen har stekt över 
stränderna har valkommitten tro
get arbetat vidare, spikat tavlor, 
tryckt affischer och organiserat, 
ständigt organiserat. Det har gått 
bra, vi ligger väl framme med pla
nering, och ideer har heller inte 
saknats. Fast i bland går vi på 
pumpen. Ta nu det här med det 
nya programmet för ett grönskan
de Lund - vi behöver ju träd och 
grönska som en tröstande behöver 
vatten - och vi har fått fram ett 
utomordentligt fmt program för 
parker och grönska. Nu ville vi i 
all enkelhet illustrera det med ett 
träd, en rejäl gran på stortorget, 
men det verkar precis som om de 
kommunala myndigheterna inte 
skulle ~a det hela. Ändå fmns 
det ju arliga p~judikat vad gäller 
granar på stortorget. Det är ju 
säkert de andra P.artiernas avund
sjuka på vår iderikedom som lig
ger bakom, och att politik kan 
blandas med lekfullhet har de ald
rig förstått. 

Jobb finns 
Till allvarligare saker, istopp

ning och utdelning. Där behövs nu 
verkligen arbetsinsatser -105.000 
försändelser ska plockas ihop och 
det mesta ska delas ut och allt ska 
ske innan poströstningen startar i 
slutet av augusti. Envar som har 
den minsta sympati för Vpk Lund 
-- och dess sätt att arbeta, med 
egna händer och fötter och huvud 
- behövs. Nu ifr det lyckligtvis så 
att det finns folk på partilokalen 
praktiskt taget dygnet runt och 
alltid en ledig plats att hoppa in 
på på någon timme. Ett gott sam
vete är bästa huvudkudden säger 
ju ordspråket och det bästa man 
kan göra för det är att med prak
tiskt arbete bidra till att fålla bor
garregeringen både centralt och 
lokalt. Kom igen alltså! 

Valkommitten 
tycker 

REDAKTÖR SöKES 
Då flera av våra redaktörer hål

ler på att gå vidare till mer avan
cerade poster inom Veckobladets 
administration söker nu Vecko
bladet en eller två pigga redaktö
rer. Kvalifikationer: Lediga ons
dagkvällar, skrivlust Veckobladet 
står för intern utbildning. Kon
takta Olle Teleman, tfn 12 88 80. 

Förra året brann en kommunal 
fastighet, noga räknat gatuhuset 
Bredgatan 28. Kommunen och 
försäkringsbolaget skötte gemen
samt utredningen av hur mycket 
huset skulle repareras för att åter 
bli brukbart. 

Någonting måste ha gått snett 
för kommunen, reparati~men tog 
lång tid, och visade sig, trots den 
glänsande ytbehandlingen, vara 
mindre än fullgod. Ungefår ett 
halvår efter det hyresgästen tog 
huset i bruk, uppträder fukt- och 
rötskador i innerväggarna. 

En ny utredning har visat att 
flera av innerväggarna är svamp
angripna. Nu är golven upprivna 
och man försöker torka med vär
mefläktar, Anticimexbehandla 
osv. Månne det går bättre den här 
gången. 

Annars är det inte första gången 
på senare år som kommunens hus 
råkar u t för sådant här . . . . . . . ' 

KU om Israel och Libanon 
Den terror som Israel utsätter 

palestinier och libaneser för för 
tankarna till nazismens förbryt
elser. P LO-ledningen har i flera 
utspel visat att palestinierna är be
redda att medverka till att politis
ka lösningar kan uppnås i konflik
ten. Detta påverkar inte Israels 
ledare, som tror att det med våld 
ska gå ätt krossa PLO. Men lika 
litet som nazisterna kunde förinta 
judarna under andra världskriget 
kommer Israel att kunna förinta 
det palestinska folket, vars repre
sentant PLO är. 

Vi kräver : Israel ut ur Libanon! 
Stöd åt det palestinska folkets 
kamp! Sveriges regering, erkänn 
PLO! 

KU Lunds Klubbmöte. 

ISTOPPARSÖNDAG 

VPK i Lund 
& 

Veckobladet 
arrangerar 

HÖSTFESTEN 83 
Med mer än tingeltangel, 

en riktig 
V ALHÖSTFEST 

Folkets park, 4-5 september 

Morbror Olles sockerkaka 
Blanda: 8 dl vetemjöl, 5 dl 

socker, 5 tsk vanilj socker, 5 tsk 
bakpulver. Smula 200 g margarin 
i mjölblandningen, tag ifrån 1/2 
kkp av detta till garnering. Till
sätt 3 söndervispade ägg blandade 
med 4 dl mjölk till mjölblandning
en och rör till jämn klumpfri 
smet. Häll smeten i smörad och 
mjölad långpanna, strö den un
dantagna mjölblandningen och 2 
tsk kanel över. Grädda i 25-30 
minuter i 175 gradervarm ugn. 

J stoppardag söndagen den 8 augusti kl l 0.00 - 24.00 (obs. 
utsträckt tid) på partilokalen, Bredg. 28. 

Nu är det dags för en massiv arbetsinsats med istoppning av 
r.östsedlar och broschyrer i kuvert - Vpk har åtagit sig att 
producera drygt l 00.000 valförsänderlser! Ett lätt och be
hagligt arbete som bedrivs under småprat med trevliga män
niskor - kom och gå som du vill. Arbetet liimpar sig spe
ciellt väl för barn, vuxna och åldringar, till vilket kommer 
punkare, folkmusikfreaks, hemmasnickare och brädseglings
entusiaster, för att inte tala om politiskt intresserade. För
friskningar serveras och blir du trött på att stoppa i kuvert 
finns chansen att spika ihop några tavlor, men ta då med dig 
en hammare. Varför sitta hemma och svettas när du kan gö
ra det medan du stoppar i kuvert hos V pk. 

Allvarligt talat: Det är ett viktigt drbete att göra och det 
skulle vara skönt om vi kunde bli klara med det tidigt nu i 
augusti. Ställ upp! 

Valkommitten 

V i är tvä killa r och tvä tjejer som 
bor i ett hus på Norra Fäladen. Vi 
gillar katter, fiskar ostpajer. l ör· 
dagsgodis och Rolling Stones men 
inte T V, video och moderat skol 
politik. Om du känner för kollek· 
tivt boende med oss (Mia. Nora. 
Fredrik & Kenny). hör av dig till 
tel 14 76 78. 

Ar det nägon som sett ett blätt 
tvämanstält (Fjällräven). som de · 
ponerats på Vpk :s part ilokal un· 
der sommaren, men sedermera 
försvunnit därifrän - kontakta i 
så fall Kent. tel 15 13 38. 

»LOPPOR >> ti ll höstfestens lopp
marknad kan lämnas p å partiloka
len fr o m den 6 augusti. Böcker, 
skivor, kläder, >>prylar» m m öns
kas. F ör transport av större artik
lar, kontakta Chr is eller Rol f N ils
son, tel 12 90 44. 

VPK Lund öppnar sin v alb yrå p å 
Botulfsplatsen på lö. 7 / 8 kl 11. 
Alla välkomna. l f orts. har valby
rån öppet vardagar 11·20 och l ö r
dagar 11 ·1 7. Telefon till valbyrån: 
13 81 65. 
VPK Lund har appellmöte p å 
Mårtenstorget kl 12 på lö 7 / 8 . 
BLASORKESTERN spelar på lö 
7/8 kl 11 vid invigningen av val
byrån med järnväg, samling kl 
10.45 vid pav i ljongen . Endast 
gamla 1 :a maj-låtar. 
ISTOPPNING av valmaterial i ku
ver t inbjuder Vpk till: Sö 8/8 kl 
10-24 på partilokalen. Bredg . 28. 
Affischtavelspikning. ta med ham
mare! lstoppriing även andra ti
der: Kontorstid, kvällstid nästan 
alla dagar. samma plats . 
s tadsde lsgrupp CENTRUM: Ut· 
delningen i Dalby den 8/8 flyttad 
till ti 17/8. Samling på lokalen kl 
18.30. Glöm ej Ystad 22/8 kl 10. 
KU har arbetsmöte sö 8/8 kl 
15.30. KU-Iokalen. Bredg . 28 . l· 
stoppning av v alsed lar mm. Ung· 
domsvälja re, fika. Alla välko mna. 

KOMPOL har möte må 9/8 kl 
19.30 på partilokalen, Bredg. 28 . 
Politiska frågor: 100-dagars-pro
gram samt kollektivhus eller pen
sionärslägenheter i Nöden . 

~ECKOBIADET l 
Denna veckas redaktionsutskott 
utgjordes av Kenny Andersson, 
Finn Hagberg och Olle Teleman. 
Bilder: Olle Teleman, Ainu . Ung 
erska statens turistbyrå. 

Nästa veckas kontaktredaktör: 
Olle Teleman, tfn 12 88 80. 
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