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UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND 

Utkommer fredagar I982 S:e ärg. 

Pred!lgen den 20 augusti 

Demonstration: 
Israel ut ur Libanon! 

Lunds Palestina-grupp har in
bjudit politiska och fackliga or
ganisationer liksom freds- och 
solidaritetsorganisationer i Lund 
att ställa sig bakom en demon
stration under parollerna »Israel 
ut ur Libanon» och »Sverige er
känn PLO». Samling till demon
strationen sker på Clemenstorget 
onsdagen den 25 au~usti kil? .30. 

FL J :s Sverigerepresentant Daoud 
Caloti talar. Vid ett möte orne-

delbart efter demonstrationen re
dogör läkaren Henry Aseher för 
sina intryck från krigets Libanon. 

Att kräva »Israel u t ur Libanon» 
innebär att hävda folkrätten. Ba
kom detta krav står en enig världs
opinion. Fred kan uppnås endast 
om det palestinska folket till
erkänns sina nationella rättighe
ter. PLO är det palestinska fol
kets enda legitima företrädare. 
Genom att erkänna PLO gör 
Sverige en insats för en fredlig 
lösning. 

Terror och antisemitism 
Israel betecknar i sin propagan

da PLO som en terrororganisa
tion. Men vem är det som står 
för rerrorn? Under sommaren 
har vi med fasa bevittnat hur 
Israel urskillningslöst bombat pa~ 
lestinsk och libanesisk civilbefolk
ning med splitter - och fosfor
bomber, hur man med nya bomb
typer sprängt flerfamiljshus och 
begravt hundratal civila i spill
rorna, hur man hindrat tillförs
eln av läkemedel, elektricitet och 
vatten för att tillfoga de fosfor 
brända barnen största möjliga 
lidanden innan de dör, hur man 
hindrat Röda kors-personal att 
besöka fångläger där tusental pa
lestinier misshandlas och torteras, 
förvägrade de rättigheter som 
rätten tillerkänner varje krigs
fånge. 

Men detta är inget nytt för de 
män som leder dagens Israel. 
Begin sprän2de 1946 som ledare 

för· IRGUN-ligan hotel King Da
vid i luften med tjogtals oskyl
diga dödsoffer som följd. För
svarsministern Ariel Sharon ledde 
förintelsen av den jordanska 
gränsbyn Quibija 1953 och lik
viderade 69 män, kvinnor och 
barn för att hämnas en israelisk 
kvinnas död. I årtionden har 
dessa män gjort sig skyldiga till 
terroristiska handlingar. Israel be
tecknar antisionismen som anti
semitism. Det sionistiska Israels 
rasistiska våld riktas mot liba
neser, jordanier, syrier och pale
stinier, dvs mot semiter. Det är 
alltså ett antisemitiskt våld. Det 
riktigaste vore därför att beteckna 
det sionistiska Israels nuvarande 
politik som en form av antsemi
tism. 

Och bakom Israel står USA. Tio 
dagar före invasionen inhämtade 
Israel USA:s godkännande enligt 
försvarminister Sharon. 

Gunnar Stensson 

Bostadsdebatt i lokalradion 
Oppositionen anser att det byggs 
för litet. Det fmn s 3800 tomma 
lägenheter i länet men ingen i 
Lund. Bl.a. detta sa reportern som 
inledde diskussionen om bostads
politiken i Lunds kommun i en di
rektsändning i lokalradion i tis
dags kväll. Ett antal intresserade 
och politikerna Lennart Ryde 
Nils-Arne Andersson (c), Sverker 
Oredsson (fp), Birger Rehn (s) 
och David Edgerton (vpk) fanns 
på Åke Hans. 

Bostadsbristen ska byggas bort, 
sa Birger R. M vill åstadkomma 
valfrihet. Det är bara bostadsbrist 
när det gäller billiga lägenheter, sa 

Lennart R. David E menade att 
det finns ett slags efterfrågeöver
skott. 

Birger R frågade borgarna om 
lösningen på bostadsbristen är att 
höja kostnaderna så att ingen ef
terfrågan fmns eller att be folk 
flytta till Landskrona resp. Malmö 
där det finns tomma lägenheter. 
Lennart R svarade att bostads
rättslägenheter är billigast att pro
ducera idag och därför satsar man 
på det. 

Hur ska man då ha råd om man 
är ung och ev är utan arbete? De 
unga kan spara till en bostadsrätt, 

Forts sid 2. 

Lösnummerpris 1 kr 

Intervju med Bodil Hansson 

Det här är Bodil Hansson. 
Hon står som kandidat nr 7 
på Vpk:s lista till fullmäktige
valet i september. 

Bodil är 35 år gammal och ku
rator till yrket. Hon har arbetat i 
omkring tio år med inriktning på 
vuxenpsykiatri. Bodil har erfaren
heter från alko!holklinik, från te
rapiverksamhet, från familjevård 
·och från en ny typ av öppen men
talvård , som hon har varit med 
om att starta och bygga upp. se
dan i sommar arbetar hon på 
barnpsykiatriska kliniken på Mal
mö Allmänna Sjukhus. 

Bodil har jämsides med vård av 
människor hela tiden arbetat poli
tiskt på olika nivåer. År 1971 
skrev hon in sig i V pk. Där har det 
bland annat blivit praktiskt arbete 
,i stadsdelsgruppen på Väster, en 
tid i internationella utskottet, nu 
i kommunalpolitiska gruppen och 
de sista två åren som styrelsemed
lem i distriktet Vpk-Skåne. Sedan 
'förra valet är Boriii V pk: s repre
sentant i PON, kommunens Perso
nal- och organisationsnämnd. 

:- Varför blev du politiker? 

- J ag tror det finns ett grundläg
gande behov hos alla att vara del
aktiga i samhället, men att det 
förtrycks. 

År 1968 började jag på So~:ial
högskolan. Det var ett märkligt år 
att komma till Lund med mycket 
.demonstrationer och händelser. I 
skolan mötte jag en aktiv kår och 
vi diskuterade undervisningen uti

' från att vi som socialarbetare hade 
ett samhälleligt ansvar. Det påver
kade mig. 

Året innan hade jag gått på 
'folkhögskola, där det fördes dis
kussioner om kulturrevolutionen 
i Kina, Jan Myrdal och Vietnam. 
Äldre elevers erfarenheter gjorde 
intryck och jag minns den här ti
den som mycket stimulerande. 
Det var på folkhögskola jag blev 
medveten. 

Mitt verkligt djupa politiska 
engagemang, emellertid, väcktes 
när jag började jobba. Det var 
först en tid på alkoholklinik. Där 
träffade jag duktiga yrkesmännis
kor som hade fått sina ryggar för
störda och börjat dricka. De hade 
slitit u t s~ och fick betala för det. 
Det var sa orättvist! J ag har under 
tio års yrkesarbete träffat många 
utsatta människor. De har inga 
marginaler att ta av och drabbas 
illa av utslagningsmekanismerna 
som slår allt hårdare. Till exempel 
är det många gånger lättare att bli 

förklarad i pension idag än för tio 
år sen. Det är hemskt att ersätta 
arbete med pension! 

Från mitt uppdrag i PON har 
jag kommit i kontakt med tillsätt
ning av tjänster på bland annat ar
kivarbete och beredskapsarbete i 
kommunen. I tider som nu med 
stigande arbetslöshet fungerar det 
så att arkivarbetena försvinner 
från de lite svagare till friska ar
betslösa. Det är lätt för en som 
bara är lite sjuk att få känslan att 
det inte ens är lönt att söka något 
arbete! Och som sjukpensionär får 
han eller hon nu sitt bostadsbid
rag nedskuret som ett led i borgar
nas sätt att spara! 

Genom uppdraget i distriket 
som styrelsemedlem har jag sen 
ett par år fått tillfille att studera 
jordbruket i Skåne som det nu be
driva. Jordbrukarna sprider 
mycket konstgödsel och sprutar 
mycket bekämpningmedel över 
Skånes jord! Jag visste inte att 
det var så mycket! Det är upprö
rande att jorden tillåts missbrukas 
på det här viset! J ag är med i en 
arbetsgrupp som har ta'git fram ett 
förslag till program för jordbru
ket, som ska ingå i ett större, sa!Jl· 

· lat näringspolitiskt pro!!l:am där 
industri, fiske och energt är andra 
delar. Efter valet ställer vi i den 
här arbetsgruppen om jordbruk 
upp som studiecirkelledilie för att 

. sprida tankarna i programmet. 
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Bostadspolitik 

Det finns få frågor som borgarna 
har skött så dåligt som bostadspo
litiken. Bostadskön är lång och 
växande. Hyrorna stiger allt snab
bare. Det är därför bra om dessa 
frågor blir en viktig del av Lunda
valrörelsen. 
Redan i tisdags var bostadspo
litiken huvudämnet i lokalradions 
debatt mellan Lundapolitikerna. 
Och som vanligt visade borgarna 
sitt typiska ointresse för hur van
liga människor har det. 

"Det finns ingen bostadsbrist, 
endast ett efterfrågeöversko tt ", 
säger de. Villaägandet är bra, fick 
vi höra, trots att det leder till tio
tals miljoner kronor om året i 
kommunala skattesubventioner. 
Hyrehöjningar är inte så farliga 
var borgarnas ståndpunkt. 

Det fram träder allt klarare att 
det endast är V pk som slåss hel
hjärtat för hyresgästerna och de 
bostadssökande. Våra krav kan 
sammanfattas under fyra rubriker: 
Bygg bort bostadsbristen. Det är 
en skandal när 1800 människor 
vill bo i staden, men inte kan få 
en lägenhet här. Totalt finns det 
över 3000 sökande i lägenhets
kön. Vpk menar att denna bo
stadsbrist snarast måste byggas 
bort. 
Inför hyresstopp. Medan reallö
nerna sjunker · alltmer, så fortsät
ter hyran att öka fortare än infla
tionen. Vpk menar att kommu
nen ska stödja sitt eget bostads
företag LKF. Hyreslagens bestäm
melser leder då till ett hyresstopp 
för samtliga hyresgäster i Lund. 
Stoppa speku/Jltionen. Bostads
marknaden är sjuk. Svarta 
affärer, skyhöga priser för 
rätter, stora avdrag för villaägare. 
Vpk vill införa en obligatoriskt 
bostadsförmedling för alla bo
städer. Vi vill inte bygga ett enda 
småhus med äganderätt - varför 
ska kommunen fortsätta att öka 
sin skattesubventionering till villa
ägandet? 
Makt åt de boende. Hyresgäster
na ska själva kunna ta över för
valtningen av sina bostadsområ
den. 

Vad säger socialdemokraterna 
då? Jo, åtgärder mot bostads
bristen kan de ställa upppå-om 

·än lite försiktigt. Men när det 
gäller våra krav mot hyreshöjning
ar och villaägande blir det kalla 
händer. Dessa krav har vissa anti
kapitalistiska drag som sossarna 
tydligen har svårt att acceptera. 

På onsdag fortsätter den bo
stadspolitiska debatten med hy
resgästföreningens pejling av par
tierna i stadsbibliotekets hörsal. 
Där kan även publiken ställa frå
gor till politikerna. Gå dit kl 19 
och ställ borgarna och sossarna · 
(och även Vpk) mot väggen. 

J örn Svensson: Miljöpartiet 
och kvinnofrigörelsen 

Var står egentligen miljöpartiet, då det gäller kvinnornas frigö
relse? Som i andrR--frågor , uttalar sig våra gröna vänner allmänt 
välvilligt, men de hamnar i praktiken på något märkliga stånd
punkter. Detta framgår, om man ser på några viktiga sidor av 
jämlikhetsfrågan. 

6 -timmarsdagen 
Vpk hävdar, att 6 timmars arbets
dag med bibehållen lön är det 
enda riktiga kravet. Fler kommer i 
arbete. Skillnaden mellan heltid 
och deltid kan väsentligen utrade
ras, en diskriminerande olikhet 
kan därmed försvinna.De breda 
lagrens köpkraft ökar. Det ger 
större hemmamarknad - en viktig 
effekt, eftersom den minskande 
nationella efterfrågan är en av kri
sens främsta orsaker. 

Miljöpartiet vill däremot ha 6 
timmars arbetsdag utan lönegaran
ti. Det betyder i genomsnitt 25 % 
löneminskning. Hur heltidsarbe
tande kvinnor ska kunna leva på 
detta är en gåta. Deras ekonomis
ka självständighet blir ju helt rase-
rad. Att bara dela det befmtliga 
arbetet på fler, gynnar arbetsgivar
na. Fler arbetande tvingas kämpa 
om samma lönesumma. Kvinnor
nas ställning pressas tillbaka. 
Jämlikhet på arbetsmarknaden 
Miljöpartiet förespråkar allas rätt 
till förvärvsarbete på lika villkor. 
Men hur åstadkommes detta? Mil
jöpartiet vill ha kvar den s.k. pri
vata marknadsekonomin. Arbets
givarna sköter anställningen, kö
per arbetskraften. Det är alltså ar
betsgivarnas välvilja som ska-vara 
garantin för att alla ska få arbete 
och att män och kvinnor ska få li
ka villkor. Detta är ju rena strunt
pratet. 

Jämlikhet får kvinnorna i arbe
tet uppnås genom social och fack
lig kamp. Genom att man berövar 
arbetsgivarna makten att bestäm
ma vem som ska anställas. Genom 
att man bygger upp ett produk
tionsliv, över vilket makten inte 
utövas av det privata storkapitalet 
utan av de arbetande själva. 

Krisen missgynnar grovt kvin
norna. Den är ett hot mot deras 
ställning i arbetslivet. Men milj ö
partiet tycker inte att det fmns 
någon kris. Att det fmns en halv 
miljon arbetslösa och undersyssel
satta (lågt räknat) struntar man i. 
Att kvinnornas ekonomiska frigö
relse är möjlig först sedan alla. 
dessa kommit in i produktionen, 
förstår man inte. 

Privat eller samhälleligt arbete? 
Miljöpartiet vill ha mer "självverk
samhet" bland människorna. Myc
ket gulligt och trevligt, för all deL 
Men det innebär ju , att hemarbe
tet - det privata arbetet - ökar. 
Vad b lir följden av det i ett sam
hälle av patriarkalisk typ? Ett 
samhälle, där hemarbetet redan är 
orättvist fördelat? Svar: än större 
orättvisa och mer hemarbete för 
kvinnorna. Tror någon, att män 
blir snällare och mer hemkära, ba
ra för att hemarbetet ökar? 

Mot detta sätter Vpk en ökad 
kollektiv och samhällelig organise
ring av privatarbetet - en befriel
se av kvinnorna från ett hittills 
alltför belastande hem- och vård
nadsarbete. Detta gynnar kvinnor
nas frigörelse. Miljöpartiets oklara 
fraser blir däremot rent negativa 
för den. (Däremot har Miljöparti
et vissa tankar om kooperationen, 
som ur andra aspekter kan vara 
bra och användbara). 

Smärtfri förlossning-> 
Varken i sitt allmänna program el
ler i sitt särskilda hälso- och sjuk
vårdsprogram nämner Miljöparti
et ett ord om det viktiga .kravet på 
smärtfri förlossning. Det är avslö
jande. Miljöpartet har inte ens 
märkt den mångåriga diskussionen 
och striden i denna vik}iga fråga.
Eller tycker man kanske - liksom 
de•mest reaktionära läkarna och 
landstingsgubbarna - att det är 
fråga om en ·:naturlig" smärta, ett 
kvinnligt privilegium, ett naturens 
under? 

Till skillnad från Miljöpartiet 
har Vpk varit en spjutspets i stri
den för detta viktiga praktiska 
kvinnokrav. Att en karl som går 
till tandläkaren har rätt till bedöv
ning, har aldrig ens diskuterats. 
Men det har gått bedrövligt lång
samt att få igenom tanken, att 
kvinnor, som föder barn, ska be
sparas meningslösa smärtor och 
traumatiska förlossningsupplevel
ser. Och Miljöpartet har symbo
liskt nog "glömt" hela frågan. 

Miljöpartiet framstår alltså 
som kvinnofrigörelsens fiende . In
te på grund av dåliga avsikter eller 
medvetet reaktionära ideer - utan 
därför att man ingenting förstått 
av manssamhällets natur och kvin
nokampens villkor. Men varför . 
skulle man förstå det , när man in
te ens kan skilja på höger och 
vänster i den politiska kampen? 

Jörn Svensson 

Forts från sid 1. 

·- Hur ser du på arbetet i fullmäk
tige? 

- J ag sitter där för väljarna, fö r 
partiet och det blir en process där 
jag får börja med att lära kärrna 
ramarna och att i de ramarna hitta 
fram till en personlig hållning. 

Det blir säkert ett dilemma att 
avgränsa engagemanget. Så många 
frågor är viktiga. Nu ligger det na
turligt för mig att försvara den of
fentliga sektorn. Där har jag erfa
renhet . Det offentliga har blivit en 
syndabock i borgarnas föreställ
ning om att landet är i kris. Frå
gor om stadsmiljön ligger mig 
också nära. Titta på Mårtenstor
get på lördagsförmiddagarna som 
det blommar och sjuder av liv! 
Det torget skulle kunna leva ock
så armars med serveringar , fram
trädanden, blomplanteringar med 
mera . 

. J ag väntar mig att få impuler 
från andra både inom partiet och 
utom, att människor kommer 
fram och säger "det här är för jäk
ligt, vad kan man göra?". Ett 
framgångsrikt arbete i fullmäktige 
förutsätter inte bara att jag är en
gagerad utan också att andra är 
det . Det är helt avgörande för de
mokratin att många tillåter sitt 
behov av delaktighet att komma 
fram, att många engagerar sig. 

Forts från sid 1. 

ansåg Nils-Arne A. Sverker O me
nade att bostadsrätten i nya omr
den var så pass låg att även unga 
borde ha råd. 

En lyssnare undrade varför det 
bara byggdes insatslägenheter i 
centrum och hyreslägenheter u
tanfcir. Så är det inte, sa Lennart 
R. Tänk på hyreslägenheterna i 
S:t Mårten och de som ska byggas 
bakom Tempo. Och i Gunnesbo 
fmns det bostadsrättslägenheter. 

Vad göra åt de höga överlåtel
sevärdena, undrade en lyssnerska. 
Lösningen är att lägenheter ska 
överlåtas genom bostadsförmed
lingen, menade Birger R och han 
och David E sa att ett steg på vä
gen är att införa bostadsanvis
ningslag. David E sa att valfrihe
ten verkar vara att det finns en 
svart marknad här i stan. 

Lyssnerskan hoppades att vi nu 
skulle byta regering. 

Birger Rehn svarar på ledaren 
i VB nr 24. 

Angående »Ska Birger betala». 

Må så vara att jag vid behov kan 
uppbringa en viss myndighet, men 
jag har aldrig i någon offentlig de
batt påstått, att parkeringshuset i 
kvarteret Färgaren inte ska sub
ventioneras med kommunala skat
temedei. J ag har faktiskt aldrig 
ens deltagit i någon offentlig de
batt om p-h u set, inte ens i full
mäktige. Det har Vpk kunnat ta 
reda på genom att ta del av de 
s.k. pratpro to kollen, som änllll. · 
existerade när denna fråga var 
aktuell. Vpk skulle vinna betyd
ligt i trovärdighet om man höll 
sig till vad som faktiskt föreva
rit och lät bli att fabricera ytt
randen som passar Vpk:s syften! 



Vpk-Lund har många järn i elden inför valet. Förutom arbete i 
kommunen och i distriktet deltar ganska många kamrater i 
projektet kring valbåten "Kuriren" som färdas i mellansvenska 
vatten. Det är framför allt blåssextetten "Röda lanternan" som 
blivit en huvudsak för lundaavdelningen. VB :s utsände, tillika 
Tenor 2:a, rapporterar från de tio första dagarnas vedermödor. 

- Jag anlände till ångbåten 'Kuri
ren" torsdagen den 5 augusti där 
hon låg förankrad vid Norr Mälar
strand. Hammarslag hördes inni
frän skrovet och från skorstenen 
steg den rena röken frän prima 
björkved. På babordssidan låg 
båtens kapten, den i Lund inte 
okände Thomas Schlyter, och lö
gade sig i böljorna. Han och andra 
kamrater hade någrajobbiga dagar 
bakom sig då man gjort båten 
fardig för valturnen, bl a skulle 
kabyssen inredas för att rymma 
en hel blåssextett med instrument 
och allt och dessutom ge plats åt 
ett pentry med köksutrustning 
och utrymmen för livsmedel. Vi i 
sextetten skulle så småningom 
trimmas till att fungera som be
sättning och programledning. För 
navigation och maskin stod del
ägarna till Kuriren. Elektriker och 
chef för hela projektet var riks
dagsman Tommy Franzen, en tuff 
snubbe som kunde en hel del om 
sjömansskap också. 

Första showen 
- När samtliga ångbåtsfarare an

. mält sig (bl a Gunnar, Maria och 
·Sven frän Lund) var det dags att 
ta sig till kajen utanför kungliga 
slottet där första showen skulle 
gå av stapeln. På båttaket gjordes 
scenen i ordning med strålkastare 
och proffsig högtalarutrustning. 
Sen utbröt lätt panik för det var 
lite oklart vem som skulle hålla i 
hela programverksamheten. Till 
slut axlade Maria ansvaret och det 
hela redde upp sig. 

- Själva programmet bestod av 
torgteater, trubadurmusik, blås
orkesterinslag, uttalande för PLO 
och så huvudtalet av Lars Werner, 
som (tror jag) vid detta tillfålle 
förde fram ideen om moms på ak
tieköp. Kvällen var ljuvlig men 
stördes i någon män av båtvespor. 
Efteråt fick vi ta emot en hel del 
kritik av Hans Arwidsson av show
teknisk natur och vi lärde oss åt
skilligt av det första fram trädan
dets misstag. 

Att angöra en brygga 
- Sen bar det iväg till Waxholm 
där vi rammade en brygga medan 
blåssextetten sr,elade en låt som 
heter "Framåt'. Gunnar Sandin 
med bastuban välte ett halvt varv, 
men säg lika glad ut för det. Vi 
fick en timmas ledighet för att gå 
iland . Jag för min del tog pli mig 
mina löparskor och sprang några 
varv på Waxholms ganska kupera-· 
de motionsslinga. I Waxholm tala
de CH Hermansson på sitt avspän
da sätt och våra tre fasta trubadu
rer Ann-Kristin Hedmark, Rune 
Andersson och Thomas Almqvist 
gjorde sina första bejublade fram
trädanden. Några i stadens inte 
helt nyktra Iedighetskommittel 
förälskade sig i "Anki" och ville 
bli kompisar med CH. 
- Efter Waxholm riktade vi kom
passen mot Norrtälje. Under den
na tur blev jag invigd i vedeldning
ens vederm.ödor: Man kan ibland 
tvingas gå upp kl 04 för att förbe
reda en avgång vid 08. Det är 
mycket slit, men man behöver ä 

andra sidan aldrig frysa. Även på 
däck finns varma ställen som man 
kan ty sig till, och mat kokas lätt 
med ängans hjälp. I Norrtälje fick 
blässextetten för första gängen 
ställa upp på ett apellmöte. Pro
grammet var snärtigare än tidigare 
och man kan väl säga att vi nu 
funnit vår form. Blässextettens 
uppgift blev fyrfaldig: l) spela vid 
ankomst till brygga 2) utgöra ett 
fast inslag i programmet 3) rycka 

, in när det elektriska systemet inte 
fungerade och 4) spela på apell
möten för att dra publik till bä

' ten. 

TV filmar 
- Sä stånkade vi vidare till Li
dingö, där vi hade vår minsta pub
lik pga regn; till Gustavsberg, där 

·vi ingående fllmades av regional-
TV och där vi gjorde ett studiebe
sök på porslinsfabrik. Här debute
rade också den unge finsktalande 
juniorvärldsmästaren på dragspel 
Veijo Laine alias 'Finnskogalasse' 
(talade även bred skånska efter
som hemadressen var Hässleholm) 
Veijo blev populär för sitt spel 
och för sin öppna pojkaktiga 
charm. Han jammade också lite 
ihop med oss i sextetten och kans
ke vi i framtiden kan få höra ho
nom i Lund vid ett och annat till
fålle. 

I måndags behandlade fastighets
nämnden en förfrågan från kollek
tivhusföreningen KIL angående 
Prennegatan 8 ("Nödens Slott"). 
Huset hade tidigare planerats att 
byggas om till pensioärslägenhe
ter, men den iden hade skrinlagta 
pga för höga kostnader. Nu vill 
KIL antingen disponera huset el
ler köpa det för att bygga om till 
kollektivhus. 

KIL. köper Nödens slott? 

I detta läge hade fastighets
kontoret gjort en ny utredning -
plötsligt skulle förutsättningarna 
ha ändrats och pensionärslägenhe
terna inte vara för dyra. 

Borgarna har under lång tid 
misskött bostadspolitiken i Lund. 
Detta gäller inte minst pensionä
rerna och kravet på kollektivhus. 
De vackra formuleringarna i Äld
reomsorgsplanen kommer de ald
rig i närheten av att uppfylla. Och 
det är endast V pk som har försökt 
att förverkliga kravet på kollektiv
hus. 

När det gällc;r "Slottet" vill nu 
borgarna, med fastighetskontorets 
hjälp , spela ut dessa två legitima 
krav mot varandra. Och tyvärr 
måste man konstatera att att soci
aldell\Qkraterna gick rakt i denna 

fålla. Magai-eta Teleman pratade 
om valet mellan "de unga, friska 
människorna i KIL" och pensio
närerna. Claes-Göran Jönsson höll 
ett lidelsefullt tal om hur pensio-

. närernas krav alltid måste gå fram
- för alla andra krav. 

Borgarna valde riaturligtvis en 
annan linje. Här var deras chans 
att, utan kostnad, visa upp deras 
välvillighet till kollektivboende, 
Jo visst, säger Lennart Ryde (m), 
det får vara kollektivhus här, Men 

. KIL måste köpa huset. 

Styv kuling· 
- Sen bar det iväg till de yttersta 
skären under styv kuling. Kuriren 
klarade de ganska höga vågorna 
utan besvär. I Södertälje stötte vi 
på en gammal bogserare som ka
moflerats till viktingaskepp för 
SAF:s räkning. Vi lade lite provo
kativt till framför stäven pa miss
fostret och Tommy satte igång att 
bearbeta besättningen politiskt. 
Vi gjorde inget äntringsförsök, 
men vi spelade Internationalen 
när i avseglade i riktning mot 
Björkö. På denna historiskt intres
santa ö väntade oss åtskilliga fam
na ved. 

Hjältebåten Kuriren 
- Den här rapporten böljar bli för 
lång så låt mig hoppa över en del 
orter och stanna vid Örebro, där 
iag mönstrade av. Farleden in till 
Orebro är så grund att många ex
perter tippat att Kuriren aldrig 
skulle kunna ta sig igenom. Prob
lemet uppmärksammades även av 
rikspressen, därför klev det om
bord en del journalister innan vi 
gick in i leden. Nä, kaptenen kom
menderade alle man på fördäck 

. och sen gick vi med gyttjan spru
tande kring propellern rakt ige
nom leden och vi nådde kajplats 
på angiven tid. På mötet efteråt 
höll J örn Svensson ett bra tal. 

Finn 

Förslaget att sälja "Slottet" är 
då lagt av minst två skäl: Dels kan 
man inte längre använda bostads
förmedlingens kollektivhuskö -
det blir de med mest tid och ork 
att engagera sig i KIL som får lä
genheter. Dels finns risken att en
dast resursstarka människor ska 
ha möjligheten att köpa andelar i 
den ekonomiska förening eller bo
stadsrättsförening som kommer 
att bildas. 

Men borgarna uppnår ännu 
fler syften med sina förslag. Nu 
kan man i fortsättningen säga: 
"Se. vi har satsat på kollektivhus. 

l Nu behöver vi inte göra mer". 
.Man kan !ungt gå emot de krav 
som bl a VPK har ställt om kol
lektivhus i nyby~da områden. 

VPK menade 1 fastighetsnämn
den att "Slcttet" var ett bra ob
jekt att använda som kollektivhus. 
Men man kunde naturligtvis inte 
aceeptera att huset såldes. Kollek
tivhuset bör uppföras av kommu
nen och bostadsförmedlingens 
kollektivhuskö användas för att · 
förmedla lägenheter. Men mot 
sossarnas svaga intresse för kollek· 
tivhus och borgarnas starka intres
se för privatisering kunde man in
te göra någonting den här gängen. 

. DE 



Bredptan 28,222 21 LUND Telefon 046-13 82 13 
Postafro 17 459-9 Prenumeration 50:-/h 
Sittnjq och layout: VB-red pl acupresa Lund 

UTGIVARKORSBAND 
Tryck: acupress, Lund Ansvarig utgivare: Monica Bondesson 

Har du flyttat? Karin Blom Slticka in ~la adressdelen med din pmla adress till VB Bredgatan 28 
222 21 LUND. Min nya adress är: Erik Dahlbergs g 3 B 

222 20 UJND 
Adress. ...........•. ... .. ..... .... ...• ..... .........•... ...... .. ......... .... ... ...... ........ ....... ... 

Val i sikte 
Det börjar nu att märkas allt

mer kring valdebatten i Lund. ! 
tisdags hade Radio Malmöhus en 
direktsänd debatt om bostadspoli
tiken i Lund. Hyresgästernas och 
de bostadslösas talan fårdes av 
Vpk:s David Edgerton som mot 
sig hade hela kommunalrådsgarni
tyret minus ett oråd. En sto r frå
ga blev de snart fårdigbyggda sol
gårdarna där insatsen för en två är 
nästan 30 000 kr och hyran 2000 
kr i månaden. Självfallet har riks
hyggen svårt att få hyresgäster till 
lägenheterna och de som bodde i 
de gamla, fina men rivna solgår
darna har ingen möjlighet att söka 
bo!ltad i de nya trots att både bor
gare och sossar bedyrade att de 
visst skulle ha råd att bo där. 

Nästa debatt mellan de poli
tiska partierna arrangerar Hyres
gästföreningen den 25/8 på stads
biblioteket k119. 

Gårdsmusilfmötena är nu också 
igång. Alla gårdar i Lund ska be
sökas.av en blåsorkester eller en 
sånggrupp, en appelltalare och en 
banderoll med texten ))Bryt bor
garväldet)). Under samtliga lörda
gar är det dessutom appellmöten 
på Botulfsplatsen mellan 11-12. 
Och på Mårtenstorget 12-1 3. 

Idag fredag börjar affischering
en. På cirka 160 ställen kan lunda
borna nu få se på Vpk:s fina af
fischer, de centrala offsettryckta , 
Vpk Lunds egna silkscreentryckta 
plus ett tjugotal handmålade. 

Till den 26 augusti, då börjar 
poströstningen, räknar vi med att 
allt lundamaterial ska vara utdelat 
till hushållen. Därför vill vi för
söka göra en speciell insats med 
istoppning under lördagen 21 /8, 
imorgon alltså, från kl 13 . Väl
kommen till Vpk:s lokal på 
Bredgatan 28! 

Olles ungerska fiskgry~ 

Med anledning av VB :s serie om 
Ungern tar vi nu ett recept på 
fiskgryta med paprika. 
4 pers: 400- 600 g vitfisk helst 
sej , en stor paprika, 8 stora råa 
potatisar, 2 gula lökar, 0,5 ltr 
fiskbuljong, l lagerblad, 6 vit
pepparkornCeller mer), 2 msk vin
äger, l fsk salt. 

Tvä raka segrar i 
säsongsstarten 

t;Y ,, 

Korpfotbollen har nu kommit 
igång och för Vpk ! :s del har sä
songsstarten börjat bra. F örs ta 
matchen mot Försäkringskassan 
vanns med 12-1 (motst åndarna 
var dock en man kort) , den an
dra mot Lundalaget gav en 
måttfullare vinst med 2-0. Det 
innebär att Vpk gott och väl 
fårsvarar sin tredjeplacering 
från våromgången i div 2. 

Spelet verkar ha förbättrats 
något av sommarens många 
förstklassiga matcher i TV: 
passningsspelet har förädlats och 
försvarsspelet har blivit något mer 
italienskt. 
Till nästa nr av VB hoppas vi att 
div l-laget V pk II' inkommer med 
en rapport om läget. 

1<0"-SFI-0':/:'FE\-\S 
Rl'-VCWJ110 NER.~Dt 

. REC .cPr -
Skala potatis och lök. Skär 

potatisen och fisken i bitar om 
ca 2 cm, lök och paprika i st rim
lor. 

Koka upp buljongen tillsam
mans med kryddorna och vin
ägern. 

Lägg i samtliga ingredienser och 
låt grytan sjuda sakta under lock 
i 12 - 15 m·inuter. Servera grytan 
rykande het. 

Om man använder fårsk fisk, ska 
fisken bara sjuda med de sista 5-
8 minuterna. 

UTMANA ÖDET! 

Fyra karla r, F inn, Joachim, Per 
och Tap io - all a med besynner 
l iga vanor och Intressen - samt 
Maya, en uppfinningsrik och vilje
stark fyraäri ng, söker tvi! kvinnor 
till värt kollektiv. Vi bor cen t ralt 
i en stor, vacker lägenhet. Atmos
fären har hittills präglats av ko l
lektivmed lemmarnas engagemang 
pli diverse hl!ll, understundom 
med avbrott för hjärtlig samvaro 
och magnefika fester. Om du ska 
stil ut med att bo med oss bör du 
nog vara ganska enveten och själv
ständig, vara mättligt orden t lig 
och ha en ·realistisk men inte des
illusionerad syn pli kollektivt bo 
ende. Annar är vi öppna för det 
mesta! Om du tycker att det lä
t er spännande ring till o ss, tei 
12 90 98, eller kom upp och häl
sa pä, lämpligen kring kl 18 dä 
vi är nl!gorlunda samlade. Ad
res""n är Kyrkogatan 17,3 tr .. 

J ag söker tJostad i kollektiv i 
eller i närheten av Lund. Mona 
Svensson 046/140752 efter k116. -Efterlyses: · 
K~ramik, växtfärgat garn, hem
stickat o.a. konsthantverk till 
höstfestens försäljni.llgsstånd. 
Kontakta Mats Nilsson te! 
51216. 

Förberedelserna för Höstfesten fortskrider. Artistprogrammet 
håller på att ta fonn, bla. kan vi meddela att Kal P Dahl kom
mer att gästa oss på lördagen. I år kommer musikframträdan- . 
dena att koncentreras till dansant musik på utomhusscenen 
och inne i Folkets Park. I cirkustältet kommer man i ställ/et 
att kunna avnjuta gamla va/filmer, barnteater, CH Hermansson 
berättande sagor bara för barn och kanske något mera. En av 
årets stora nyheter är att det ska bli fyrverkeri, ett alldeles 
extra tjusigt sådant hoppas vi. 
· Alla som vill stödja Höstfesten vill vi be att baka kakor, ko
ka sylt, mannelad och godis, att sicka eller snickra något och 
skänka till höstfesten. Likaså vill vi be dig att skänka saker till 
loppmarknaden och att om du vill hjälpa till med det praktiska 
arbetet att höra av dig till V pk: s partilokal tfn. 13 82 13. 

Vi ses den 4-5 september! 

VPK-KU: Appellmöte lö 21/8. 
Start Botulfsplatsen kl 11 på 
Mllrtenstorget kl 1 2. 
BLÅSORKESTERN: Appellmöte 
lö 21/8 (se ovan ). Samling 10.45 
pli Botulfsplatsen. Gamla 1 :a 
maj låtar. 
CENTRUM : Vi äker till Ystad och 
delar ut flygblad pä sö 22/8. Sam 
ling kl 10.00 pil lokalen. Ring 
gärna Larstel 14 96 14. 

De som har utdelningsomräden 
ska dela ut i dessa Innan to 26/8. 
VPK IF :s FOTBOLLSSE KTION: 
Match mä den 23/8 kl 18.30 mot 
Bibliotekstjänst pli K lostergl!rden. 
BARSEBACKMARSCHEN: lö 
28 aug frän Landskrona till Barse
bäck ca 20 km. Samling l Lands
krona kl 08. Rast i Hällarp kl 1 O, 
saxtorpsrondellen kl 12, Sjöbo
badet kl 14. l BarsebäCk kl 15. 
BLASORKESTERNS GARDs
SPELNINGAR: Orkester l mä 
23/8 Linero 1, Vikingav,samling 
to rget Norfängavägen och ons 
25/8 L ln ero 2, Runslingan , Käm
pagränden, samling torget Nor-

. fängavägen. 
Orkester il ti 24/8 klosters fälad, 
Gäss/inge ti ll V i ldgäsvägen, Sam
ling VIldgåsens livs och to 26/8 
Viidanden till Måsvägen. Samling 
Vildglisens livs. 
Orkester III ti 24/8 V ästra 
gärden. Samling affärscentrat och 
to 26/8 Östra Klostergl!rden. Sam
ling affärscentret. 

Alla spe lningar börjar kl 17.45. 
STÖDKOMMITTEN FÖR CEN
TRALAMERIKAs FOLK: bedri
ver just nu en i nsamling av verk
tyg till Nicaragua. Har du en ham
mare, slig, fil, borrmaskin eller vad 
som helst hemma, som du kan le
va utan, gör en Insats och lämna 
in den till oss pä ABF (GIIIIan 
Nilsson te ! 11 77 55) eller ring 
Helena Molin tal 13 68 18 eller 
Sven Hugo Mattssonte/113433. 
Ekonomiskt stöd pg 48 12 13-7 

KOMPOL: Möte mä23/8 kl 19.30 
pä parti/oka/en, Bredg 28. F ull 
mäktigeberedning bl.a, 

~I!CKOBUDET l. 

REDAKTIONSUTSKOTT: 
Kristina Lanthån och Finn Hag
berg, 
BILD: Jan Hinderson. 

KONTAKTREDAKTÖR FÖR 
NÄSTA NUMMER: 
Olle Teleman tei. 12 88 80, 

Hemma
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