
Varför k~mpa ,för ,en egen identitet 

Utkommer fredagar 

Fredagen den 16 november 

ASEA STAL avtal 
l efterdyningarna till energiverkschefens Jan Holmqvists 
~v hopp till ASEA ST AL Geoenergy AB har det varit förhand
lingar. mellan Lunds kommun och ASEA. Dessa har nu resul
terat 1 ett avtal som ger ASEA STAL ensamrätt att utnyttja 
den kunskap, som ko!llmunen har skaffat sig när det gäller 
att anval!-da ge?term~kt v_~tten i värmepumpanläggningar. 
~ol~get far. oc~sa gratiS anvanda kommunens anläggning som 
vtsnmgsanlaggrung och man fär en egen kontaktperson på 
el!-ergiv~rket. ~ör _detta skall ASEA STAL betala 1 % av priset 
pa varJe .. anl~ggll!-ng man säljer, dock högst 2.5 milj. kr. 
Avtalet g~ller 1 7 ar m~n kommunen förbinder sig att hålla tyst 
med uppgifterna man lamnat till ASEA i ytterligar 3 år. 

Tar man avtalet på alJvar be
tyder det att kommunen sålt 
offentlighetsprincipen för en 
spottstyver. I avtalet står näm
ligen att ingen annan än ASEA 
har rätt till information om geo
termm 1 Lund, och offentlighets
principen innebär att alJa 
kommunala handlingar och annan 
kunskap i princip är offentlig, dvs 
öppen för alJa. 

B!ow-out 

R ullborrkrona 

Nu hävdar förhandlarna Gun 
Hellsvik från moderatern; och 
Claes Göran J önsson från sossarna 
sam t stadskansliet att offentlig
hetsprincipen gäller ograverad. De 
säger dessutom att avtalet inte 
kommer att påverka eneriverkens 
upphandling. Det innebär bara att 
ASEA får en kontaktperson på 
verken. 

Har de rätt så vill ASEA be
tala 2.5 milj. kr till Lunds kom
mun utan att få någonting för det. 
Det ställer i så fall det svenska nä
ringslivet i en något märklig belys
ning. 

En annan tolkning är att man 
på det här sättet betalar en över
gångssumma för de tjänstemän 
som kommunen utbildat och som 
ASEA värvat. Kanske också för 
att Jan Holmkvist fick gå kvar på 
energiverken ett halvår , sam tidigt 
som han jobbade åt ASEA? 

Kommunstyrelsen var inte 
enig om avtalet. Moderaterna, 
Centern och de flesta socialdemo
kraterna röstade för avtalet. V pk 
och Mp emot och Fp och en 
socialdemokrat avstod från att 
rösta. 

Motståndet gick ut på att det 
avgörande inte är vad avtalet for
mellt innebär utan vilken effekt 
det får. Risken är stor att ett avtal 
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med ASEA kommer att användas 
som argument av tjänstemännen 
på energiverken mot att lämna ut 
uppgifter till pressen, alJmänheten 
och till företag. Det kommer att 
bli äi1Jlu svårare än i dag att få 
fram uppgifter därifrån. Att det 
inte är lätt redan idag försäkrade 
för övrigt energiverkens 2 :e v. 
ordf. som tappat håret i sina 
försök att få fram uppgifter om 
avtalet därifrån. Avtalet blir 
genom sin blotta existens ett hot 
mot offentlighetsprincipen. 

Man kan inte utesluta att ett 
avtal också påverkar upphandling
en. Direkta kontakter, person
kännedom, kunskap om verksam
heten brukar ge konkurrensförde
lar. 

Lösnummerpris : 2 :-

Var var V pk? 

Reallönenedpressning 

»Varför finns här ingen från 
vpk?» undrade man i Hyres
gästföreningens lundaavdel
ning, som på onsdagskvällen 
hade bjudit in s, vpk och 
mp till uppvaktning om situa
tionen för hyresgästerna i 
kommunen. »Tycker partiet 
inte det här är viktiga frå
gor?» 

Från socialdemokraterna 
hade Claes Göran Jönsson, Per 
Lundgren och Ove Persson 
ställt upp, från miljöpartiet 
Kjell Dahlström och Otto 
Ryding . 

Två hyresgäster, båda låg
inkomsttagare men utan bos
tadsbidrag och med förvän
tade hyreshöjningar på bortåt 
200 kr i månaden, frågade 
politikerna vad de kunde och 
ville göra åt deras sitution. 

Ett extra bostadsbidrag 
»Inte mycket.» Sä skulle man 
kunna sammanfatta de svar 
som gavs. l ,5 milj har s, vpk 
och mp kommit överens om 
att anslå i 1985 års budget 
till förbättringar för hyres
gästerna. Förmodligen kom
mer de att ensas kring vpk:s 
förslag om att betala ut ett 
extra trettonde bostadsbidra~. 
Välkommet för de som far 
det, naturligtvis. Och en viktig 

skitinad gentemot en borgerlig 
bcsparingslinjc! Men varken 
detta eller de andra partiernas 
förslag skulle ge nå"on av 
de frågande ett enda ör;. 

Kompensera LKF 
Lundahyresgästernas ordfö
rande Roland Andersson pre
senterade ett förslag , som ut
gick från den av s och vpk 
centralt gjorda överenskom
melsen, där man räknat med 
hyreshöjning på högst 3,5 %. 
LKF:s bud ligger på 11 %. 
Skillnaden däremellan skulle 
det kosta kommunen 6,8 milj 
att subventionera bort - eller 
snarare kompensera LKF för, 
menade Roland och hänvisade 
till de merkostnader, som LKF 
har jämfört med de privata 

·hyresvärdarna. Poängen med 
detta är, att på så sätt skulle 
de senare få vara med och be
tala genom att de inte skulle 
dras med i en en hyreshöj 
ning, som egentligen grundas 
på kostnader som de inte har. 

Såväl socialdemokrater 
som miljöpartister ställde sig 
skeptiska men inte direkt av
visande. De lovade att »titta 
på förslaget» men i en ton 
som antydde att det nog 
skulle stanna därvid . 



~~/ 
an.se.w., 

För lite 
Vi lider alla ont av s k reallöneök
ningar och vi får allt svårare att 
göra av med våra pengar och ny
ligen lade finansminister F eld t yt
terligare valfläsk på bördan med 
löftet om ännu mer s k reallöne
ökningar nästa år. 

Vår räddare i nöden ser ut att 
bli Lunds Kornmunala Fastighets
bolag, LKF, som i år dock försynt 
nöjer sig med att kräva ca 11% i 
hyreshöjning. Eftersom LKF är 
hyresledande, säger det sig självt 
att det då även blir mycket svårt 
för t ex AF att höja hyran med 
mer än 11%. 

I en tid då studiernedlena ökar 
explosionsartat och då ett stu
dentrum på ungefär 20 rn2 bara 
kostar mellan 8 och 900 kr kan 
detta leda till protester med svår
överskådliga följder. 

Vi får i alla fall hoppas att de 
tappra och ideellt kämpande rid
darna på hyresgästföreningen inte 
heller denna gång lyckas stoppa 
LKFs krav. 

statistiskt lufttrick? 
Är högervågen bara en bluff, en 
lek med siffror? "Reagan vann 
överlägset", alla massmedia faller i 
trance infö r charmtrollet . . . 

Reagan fick 59%, men i själva 
verket endast 59% av de som del
tog i valet! Röstdeltagandet var ca 
50% och det innebär att Reagan 
bara stöds av ca 30% av alla röst
berättigade ... 

I samrna veva heter det att 
Daniel Ortega utropar sig själv 
som president. Vore de_ omvända 
rubrikerna möjliga? Andå fick 
sandinisterna ca 70% av rösterna 
med ett 80%-igt valdeltagande. 

Få har väl funderat över detta 
och ännu färre tänker väl på att 
dessa nyheter oftast kornmer från 
just amerikanska nyhetsbyråer. 
Emellertid borde man kunna be
gära av våra massmedia att de inte 
faller pladask i denna propaganda
grop. 

I Arbetet från den 9 november 
kan man läsa att arkeologer 
funnit en ny kyrkomur i Katte
sund och att man grävt fram ett 
rekordstort antal gravar i de tre 
kyrkogårdar som finns i detta om
råde. "Man har också fått en 
ovanligt fin spridning från 900-

. talet till reformationen efter 
1536." 

Vem vet, kanske även Lunds 
socialdemokrater inser att denna 
ursprungliga del av Lund är värd 
att minnesmärke? 

Folket 
i Bild 
I 28 år - från starten 1934 till 
försäljningen till Åhlt~n&Åker
lunds förlag 1962 - lyckades 
FIB existera som ett attraktivt 
och framgångsrikt alternativ till 
den förljugna kolorerade vecko 
pressen. "FÖR arbetets ära, kuns
kap och förströelse - MOT fjäsk 
och divakultur" var parollen. 50 
år efter starten har ABF produ
cerat en utställning kring detta. 
märkliga och unika inslag i 
svenskt folkkulturliv. Den kan 
just nu beses på stadsbiblioteket. 

Socialdemokratisk bojkott 
Det var Karl Kilborn, ledare 

för Socialistiska Partiet, som både 
kläckte och såg till att förverk
liga idtln. Redan innan 1934 var 
till ända hade den blivit en fram
gång. Julnumret såldes i 26 000 
exemplar. Framgången var så 
stor att den in te kunde accep
teras av ledande socialdemokra
ter. Detta var ju den tid då sossar
nas kamp och "utrensningsaktio
ner" mot kilbommarna och 
opposition inom fackföreningsrö 
relsen pågick som bäst. Allt gott 
inom arbetarrörelsen kornmer 
från SAP var (och har väl i stor 
utsträckning förblivit) den för
härskande uppfattningen . En boj
kottaktion genomfördes mot 
FIB och höll på att knäcka tid
ningen. För att rädda den drog 
sig Kilbom tillbaka från lednin
gen. Det andra steget i räddnings
aktionen togs av Esselte, som 
köpte 90 % av aktierna på villkor 
att ett antal kulturpersonlighe
ter inom arbetarrörelsen köpte 
resten. Just detta dramatiska 
skede i tidningens historia är 
kanske lite knapphändigt belyst 
i utställningen. 

Arbetsplatsombud 
Däremot får man t.ex intres

santa inblickar i den unika distri
butionsforrn, som HsB-ombuds
mannen Einar E be byggde upp. 
Utan arbetsplatsombuden skulle 
FIB aldrig ha blivit den framgång 
den blev. Men lika viktigt var tid
ningens förhållande till folkkära 
författare som Jan Fridegård, Moa 
Martinsson, Ivar LO, Folke Fridell 
rn.fl. V ad det betydde för en för
fattare att nå en publik på ett par 
hundra tusen läsare (så stor var 
upplagan på 50-talet) omvittnas i 
ett brev från Jan Fridegård, vilket 
återges på en av skärmarna. 

Därtill korn att Folkböckerna 
började utges 1940. Dessa blev så 
framgångsrika att bröderna Tor 
och Kaj Bonnier en dag knallade 
upp till FIB för att förklara hur 
det här med konkurrensen egent
ligen skulle fungera. Vad som 
hände då berättas i en stillfilm 
som fmns vid utställningen. 

Sveket 
1949 hade Tidens förlag köpt 

aktiemajoriteten. När upplagan 
sj ö nk och det första förluståret 
korn, drog sig detta arbetarrörel
sens förlag genast tillbaka. Om 
försäljningen till fiendelägret 
1962 skriver Ivar Öhrnan, tidning
ens chefredaktör under storhets
tiden: " Det bittra är att arbetar
rörelsen svek oss för pengar. Och 
detta efter närmare 25 år av vinst-

Som man ropar 
får man svar 
VB har fått ta del av en skrivelse från en av Lunds mer berykta
de privata hyresvärdar . Innehållet är sådant att det inte behöver 
några kommentarer. Utom den vanliga att verkligheten är under
barare än dikten. En satir med nedanstående innehåll hade klas
sats som "överdriven". 

Till Samtliga "Hyresgäster i fast. HOSPITALSTRÄDGARDEN 8, Lund 

ANG. KV. MEJERIET (KULTURMEJERIET) 

Som fortsatt stöd för v§rt agerande betr. planerna mot Musik
hus i gamla Mejeriet skulle jag vilja ha svar p§ nedanstående 
frågor vad Ni tYCker, som hyresgäster mitt emot detta ev . hus. 

Fyll i nedanstående punkter med kryss (x) vad Ni tycker . 
Skriv under denna samt lämna det på arbetsplatsen till Kent 
Persson f. v.b. till vårt kontor elle r sänd den till oss via bit. 
kuvert . 

Jag tror att trafiken kommer att bli mer störande och intensiv 
Jag tror att SKRÄN, SKRAL, Musikkonserter i det fria blir 
störande 
Jag tror att buller , bråk om nätterna blir värre 
Jag tror an nedskräpning, söndriga flaskor, felaktigt parkerade 
cyklar kommer att öka 
Jag tror att ofredande av ä ldre personer på k vällar, nätter, kan
ske även efter konserternas slut på eftermiddagar ökar 
Jag tror att fönsterrutor p § 1 :a vån och affärslokalerna kan bli 
sönderslagna 
Jag tror vår trappentre St. Södergatan 6 7 , trappa vid Ditt & 
Data-butiken samt porten blir föremål för "nedkissning", 
sönderslagna tomma flaskor, nedskräpning etc. 
Jag tror inte det blir några större problem med ovan nämnda 
punkter om "Kulturmejeriet" trots detta blir byggt 

Jag vill fram h ål la följande: 

Lund 1984-1 1-

Underskrift 

Hälsn i ngar 
SIGEHOL T ENTREPRENAD AB 
Stig B Sigeholt/Christina Agren 

Utfallet av den citerade opinions
undersökningen använde borgama 
inte som motargument till stads
planen för Kulturmejeriet i 
Kommunstyrelsen. I stället stödde 
man sig på polisens yttrande . 
Polisen är inte regelmässig remiss
instans utan yttrar sig på särskild 
begäran eller som i det här fallet 
på eget initiativ. Att man yttrar 
sig om Kulturmejeriet kan ju ha 
samband med att polismästare 
Sixten Månsson själv bor i närhe
ten. 
Ryde själv låg lågt och koncentre
rar sig det utomparlamentariska 
arbetet. Han yttrar sig som sak
ägare. 

-----~-~ 
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Ja Nej 
D O 

D D 
D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

sigeho/t i präntartagen 

Jag anser att Sigeho lt ställer ledande frägor 
Ja 
D 

givan(le verksamhet, då vi delat ut 
flera nobelprisbelopp till folkbil
dare, fackföreningsmän, författa
re, konstnärer etc." 

Utställningen utmynnar i vad 
som i katalogen rubriceras DEN 
STORA FRAGAN: "FIB fick 
aldrig ett öre, vare sig från staten 
eller folkrörelserna - man slet 
och arbetade för att Pöra a/en bra 
tidning , b/för att fa den att gå 
ihop. Man lyckades under 28 år! 
Varför fanns det förutsättningar 
då och inte nu?" Ar det en bra 
fråga eller bara ett uppgivet kon
staterande? 

T.S 

KÄNN ER BLASTA! 

Lagfartsnotiserna i dagstidningar
na brukar vara en enehanda upp
räkning, men så plötsligt en dag 
ser man sambanden tydligt . 
Maria Minor 5 i Lund har köpts 
av Falsterbohus AB fö r 750 000 
av Frits Erik Kristian och Greta 
Ragnhild Petersen. Samrna fas
tighet säljs sedan vidare, nu till 
Aug Lundbergs Byggnads AB för 
2 250 000. 
Någon, men kanske inte Falster
bohus AB bör känna sig blåsta. 



Ingen potatis på Mobilia 
Nej, det blir fortfarande ingen potatis eller andra livsmedel på 
Mobilia. Fronten av c, s, vpk och mp håller ännu. Det framgick 
av den livliga debatt i ämnet som folkpartiet hade inbjudit till i 
onsdags. Möjligen fanns det små sprickor i fronten. Jan Kockum 
(s) menade att om en opartisk utredning kan visa att det inte blir 
försämrad butiksservice i de angränsande stadsdelarna på Väster 
så kan hans parti tänka sej att byta ståndpunkt . 

Man får beundra Mabillaföre
tagarnas sega och uppfinningsrika 
kamp . I elva år har de (och deras 
fö reträdare på Boett) kämpat för 
rätten att sälja även livsmedel i 
det bilvänliga varuhuset på Väster. 
De har uppvaktat , skrivit inlagor 
och insändare och skickat själv
spelande julkort till politikerna. 

Materiell bakgrund 
Det finns en kärv materiell 

bakgrund till deras aktioner. Ami
rerna går knappast lysande därute. 
Cirkulationen av hyresgäster har 
varit betydande och det gapar luc
kor på säljytorna. Med livsmedel 
som lockvara hoppas man kunna 
kunna kränga fler TV -apparater 
och blusar. 

Det är inte bara den dåliga 
kundtillströmningen som erbjuder 
problem. Hyrorna är visserligen 
lägre än i den överhettade stads
kärnan, men de olika överlåtelser
na har skruvat upp hyreskostna
derna till en aktningsvärd nivå 
även därute på gränsen till tun d
ran. Det framhölls t ex av cen
terns debattör , Ingrid Buhrgard. 

Konkurrensens höga visa 
Konkurrensens höga visa 

sj ö ng s i kör av Christine J önsson 
(m), Tove Klette (fp) och Mobili
as representanter. Men modera
terna är i detta stycke mer kon-

sekventa i sin manchesterlibera
lism än folkpartiet och vill få ige
nom generella planändringar som 
Öpf-.Jar vägen för ett bilvaruhus 
varhelst någon vill anlägga ett. 

Jan Kockum (s) blev flitigt an
gripen av de många Mabillavänli
ga debattörerna i publiken. Han 
ifrågasatte effektivt riktigheten i 
de partsinlagor som Mobiliaintres
sena kommit med till stöd för sin 
sak, men ville samtidigt vara 
"konstruktiv" och lämnade en 
dörr på glänt för framtida kom
promisser. 

Antibilfront 
Vpk representerades av Gun

nar Sandin och m p av Gunnar Hå
kansson - den senare ett intres
sant nytt namn i den parlamenta
riska lundapolitiken. De förena
des av motståndet mot det bil
samhälle som stormarknaderna 
och därmed också Mobilia sym
boliserar. 

Gunnar Håkansson väckte en 
del sympati med sitt påpekande 
att han inte behöver köpa så myc
ket livsmedel eftersom han odlar 
en hel del själv. Gunnar Sandin 
blev kanske inte lika populär med 
sin rekommendation till små
barnsfamiljerna att sälja bilen och 
ta pendeltåget till Obs i Burlöv 
om de nu äntligen ville handla i 
stormarknad. 

Landstinget 
lämnar Lund? 
Landstingsdirektör Alex Margulies 
är sur för att byggnadsnämnden 
inte går med på att Systergården 
vid Sofiavägen kontoriseras. Vpk 
och borgama beslöt för ett par 
veckor sen avslå landstingets an
sökan om att flytta dit sin utbild
ningsavdelning. Och var skulle 
Vårdskolans elever ta vägen? J o 
dom kunde nog beredas bostäder 
i någon annan av landstingets 
fastigheter ... Men då blir det Vipe
halm eller Sankt Lars, och det lig
ger ju inte särskilt nära vårdskolan. 

Lmdstingsdirektören skriver 
nu ett brev till lmdstingsråden 
ungefär med innebörden att med 
en så omedgörlig byggnadsnämnd 
som inte genast dansar efter hans 
pipa, måste landstinget överväga 
att flytta (i vatje fall viss verksam
het) till annan ort . (Det var bara 
socialdemokraterna som lite ge
nerat tillstyrkte kontoriseringen, 
men det hänger kanske samman 
med att de har majoriteten i 
landstinget och står för pållittet 
där. De reserverade sig i alla fall 
inte i byggnadsnämnden.) 

Landstingsdirektörens hotelser 
är av den typ som storföretagen 
brukar utöva på kommunerna för 
att de ska fixa lokaler och andra 
förmåner, men det kan knappast 
finnas något skäl att ta dem på 
allvar. Han borde lära sig lite 
om hur kommunal demokrati 
trots allt fungerar - att inte ens 
landstinget gör som det vill. Om 
lmdstinget är trångbott finns det 
goda utbyggnadsmöjligheter i det 
stora kontorshuset vid Baravägen 
- det är faktiskt planerat att byg
gas till av den förutseende arki
tekten Klas Anshelm som vann 
pristävlingen på 60-talet. 

Systergärden är 1 gott skick 
men kanske inte med dagens 
standard på rummens sanitära ut
rustning . De gemensamma lokaler
na är mycket väl tilltagna och väl 
utrustade och Systergården fyller 
en viktig uppgift främst som bo
stad och hem för yngre sjukskö
terskeelever. Det skriver stadsarki
tektkontorets planavdelning, och 
denna uppfattning delar V pk. Sen 
må landstingsdirektören bliva sur 
e11P.r ei 

Slå vakt om 
Lunds gårdsmiljöer 
"Innerstadens förnyelse" eller "Vad händer med Lunds 
stadskärna" var temat för Gamla Lunds och Arkitektfö· 
reningens för Södra Sverige gemensamma debattafton 
i onsdags kväll. 

Efter medaljutdelning till tre hus
bevarande män fick den fullsatta 
hörsalen i stadsbiblioteket lyssna 
till ett tankeväckande föredrag 
med bilder av John Sjöström, 
arkitekt och professor på Mejan 
(Konsthögskolan) i Stockholm . 
Han slog bl a fast dc gamla bygg
nadsstad.,ornas och lokala bygg
nadsordrtingarnas betydelse för 
städernas miljö , och menade att 
de kunde garant era en god stads
miljö bättre än dagens detaljerade 
stadsplaner. Genom dessa kan 
varje tids särskilda uttryck få 
komma fram i staden. När det 
gäller sanering tyckte han det var 
viktigast att sanera den nya be
byggelsen först, dvs efterkrigs
tidens hus med ruttnande fönster 
och okänslig miljöanpassning. 
Malena Larsvall, också arkitekt, 
visade exempel på nybyggda kvar
ter i Lund som man vänt ut och 
in på, och' med entrcer bara ini
från "årdarna. I N öden finns flera 
såda;a, och andra kvarter där den 
traditionella gårdsindelningen slås 
sönder i ett uppluckrat mönster 
är Billegärden vid Grönegatan 
och Gasverket. Jolm Miller visade 
hur gatunätet i Lund tidigare 
har stämt överens för lundabor 
och främlingar och att det an
ta"ligen givit staden dess trivsam
m~ karaktär. Idag har invånarna 
ett eget gångvägnät i11ne i kvarte-

rct och främlingarna blir ensamma 
kvar på gatorna . (Eller sitter lun
daborna inne vid TV :n? sätt anm.) 
Thomas Sclzlyter, arkitekt och 
vpk-are i byggnadsnämnden, pe
kade på att privatbilismen nog var 
boven till mycket av de påvisade 
bristema, och att det gäller att 
verkligen få bort den ur stads
kärnan. Han varnade också för 
den centrumutredning som ska 
göras av konsulten VBB, och 
som, lägger en död hand över 
alla andra tmtiatlv tor stadens tra
fik och miljö . Bl a A11nika Anner
by höll med om att man får hålla 
ett öga på den utredningen, och 
Kjell Dahlström tyckte att den 
inte skulle få jobba ifred , utan att 
en öppen debatt måste föras 1 
insänd are t ex . Han vurmade för 
sma eldrivna truckar eller bilar 
i stadskärnan och höll i övrigt 
med vpk. 
Karin Blomqvist avvisade den på
gående iosändardebatten om stor
torget som en estetisk paradplats, 
och eftersträvade ett levande torg 
där folk strömmar igenom och 
samlas, men hon var kritisk till 
dc stora SJ -bussarna . Detta får väl 
den omtalade u !redningen lösa, 
men nog måste bussarna få pas
sera stortorge t - det är j u in i 
stan folk ska när bilismen hålls 
utanför menade Thomas Schlyter. 

Bild: Hen rik Te leman 
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ljugarbänken 
En motion om att politikerna 
borde gå i charmkurs togs av 
fullmäktige och våra kommunal
politiker har i veckohelgen snabb
utbildats. -Vilket kommunalpoli 
tiskt problem vill ni i första hand 
lösa frågar V B för att testa even
tuella attitydföränd ringar. 

Lennart Ryde (m) 

Jag skulle vilja att alla parter sam· 
arbetar så att Lunds trevliga ung
domar kan få sitt musikhus i 
stadsparken. 

Nils-Arne Andersson (c) 

Kommunen måste hålla ihop på 
det att inte "byarna" återfaller i 
förindustriell slummer. Stort är 
vackert! 

Birger Rehn (s) 

Den medeltida kyrkoruinen blir 
ett kärt utflyktsmål för gamla 
lundabor. Må den snabbt bli 
färdigställd och alla stridigheter 
bortglömmasl 

Ebba Lyttkens (fp) 

Jag skulle gärna vilja avgå som 
kommunalråd . Det är ju ändå 
Hellsvik som bestämmer och min 
lön kan användas för att stöd j a 
politiker på lägre nivåer. (Finns 
det? sätt anm .) 

(Att Ebba Lyttkens skulle vara 
kommunalråd är rent önsketän
kande. Från hennes sida.) 

I senaste numret av VB kunde 
man läsa om redaktionens speku
lationer kring hur Vpk skulle till
sätta ett kommunalråd. VB förut
spår att striden skulle stå mellan 
"dom som ville ha en kvinna och 
dom som föredrar enbart kvalifi
kationer". Ska detta tolkas som 
att kvinnorna i V pk i allmänhet 
saknar politiska kvalifikationer? 
Eller kanske är det diskvalifice
rande i sig att vara kvinna? Tro
ligen skulle man (!) föredra en 
man på posten - oavsett kvalifi
kationer. 

I en artikel om vårdnadsbidrag 
i samma VB hittar Bengt Karlsson 
lösningen på hur vi ska få fler män 
att stanna hemma hos barnen me
dan de är små. Kvinnorna ska bl a 
söka sig till bättre betalda arbeten 
- eftersom det enligt hr Marx "är 
den ekonomiska realiteten som är 
basen för människans livsbetingel
ser". Huruvida det statistiska ma
terial som BK åberopar, visar att 
männen stannar hemma och vår
dar barn i samma omfattning som 
kvinnorna när de tjänar lika myc
ket förtäljer inte artikeln. San
ningen är troligen den att kvinnor
na trots lika lön oftare stannar 
hemma - och den sanningen 
stämmer inte med hr Marx' slut
sats. Nej, skärpning killar. Verk
ligheten förändras inte förrän ni 
också gör det. 

Hi/da 

Redaktionskommentar till första 
stycket: Hilda har tolkat ledaren 
fel. F ör sök en gång till och fort
sätt gärna citatet! 

Redaktionell kommentar till and
ra stycket: Vi skulle naturligtvis 
ha följt vår gamla goda pnnc1p 
att bara publicera material med 
lundaanknytning. 

Kjer1 Dahlström (mp) 

Vi hoppas att politikerna ska bli . 
ännu snällare så att våra mesiga 
motioner verkligen slår an de 
hjärtasträngar som skapar trivsel 
fullmäktige. 

POSTTIDNING 

Ka.rin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJriD 

Demokratiska val i 
Uruguay efter Il 
års diktatur 

VPK stöder Breda Fronten 
i dess kamp för demokrati, 
frihet och amnesti för alla 
politiska fångar. Under 
diktaturens år har Breda 
Fronten varit den viktigas
te demokratiska kraften i 
Uruguay. Breda Fronten 
har inga andra ekonomiska 
resurser än dem folket kan 
ge. 

Stöd Breda Fronten 
genom att sätta in ett bi
drag på postgiro 891488-9 
Föreningen Liber Seregni. 
VPK Lunds Internationella 

utskott. 

Pappersregnet 
Tillägnad Lunds krämare och 
deras senste tilltag att kasta ner 
presentkort till stadens invånare. 

Fanor fladdrar 
Pukor och trumpeter 
Här kommer Mammon 
och alla hans profeter 

Rullar in på torget 
Utklädd till mobilkran 
Människorna flockas 
För att höra hans predikan 

Kranarmen lyfter 
Med en säck i sina fingrar 
Tömmer den på hopen 
Vad kan det vara vinden skingrar 

Jo, ett regn av små presenter 
Över kreti och pleti 
I form av papperslappar 
som folket drog och slet i 

Man slogs om gratis manikyr 
och andra atteraljer 
Nog kunde den behövts 
I dessa små bataljer 

Ett lyft för mänskligheten 
Ner föll alla skrankor 
Som att gå till parken 
och mata stadens ankor 

"Kusinen från landet" 

Önskas köpa 

Begagnad färg TV max 20" 

Broby Johansens bok Kropp och 
kläder. 

Ingrid tf n 12 55 78 

VPK Lund önskar köpa en (l) cy
kelkärra eller paketcykeL Gärna 
billig och bra. Ring Bengt Karls
son, tell38446. 

ÅRSMÖTE 

Lördagen den 24/11 har KU 
Lund sitt sedvanliga årsmöte. 
Plats: Svarvarestugan på Lilla 
Tvärgatan 
Tid 10.00 
Diskussioner och trevligt umgän
ge, mer ju fler som kommer. 
Om något är oklart så ring till 
Kristina Zitko 046-306355 

VPK IF: träni ng på Lerbäcks
skolan lä 17/11 kl16. 

VP K V ÄSTE R. stadsdelsgrupps
möte den 22/11 kl 19.30 på 
örnvägen 90, K K-lokalen. 

BLASORKESTERN. Sö 18. 11 kl 
19 rep på Palaestra. Aterigen nya 
noter! 

KOMPOL diskuterar kommunens 
budget må 19/11 kl 19 .30 
på partilokalen. 

IVECKOBLADI~T 

Denna veckas redaktion: Lars 
Borgstöm. Nilsson och Svensson 

Nästa veckas kontaktredaktör är 
Finn Hagberg som nås på tel 
12 90 92 
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