:Mm kan inte göra revolution utan att knäcka ägg. V I Lenin
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Rydes spadtag olagligt
r----r
rn
Huset som det såg ut från början.

När Lennart Ryde i förra veckan
med en ovanligt liten, och därtill
förgylld spade tog det första spadtaget till bebyggelsen i Östra Torns
by, gjorde han något som idag är
förklarat olagligt.
Kammarrätten i Göteborg har
nämligen givit David Edgerton
(vpk) rätt när han överklagade fastighetsnämndens beslut att riva
den västligaste gårdslängan i byn.
Kammarrätten upphävde inte bara
fastighetsnämndens utan också i
en annan dom också dess byggnadsutskotts beslut och underkände därmed hela upphandlin~en
med Kullenbergs, som ju efter har d
strid utsetts till byggare.
Som .skäl för domarna slår
kammarrätten fast att fastighetsnämnden respektive byggnadsutskottet överskridit sina befogenheter eftersom besluten att riva
huset strider mot två fullmäktigebeslut , dels när planen antogs
i augusti 197 5 och dels i januari
förra året, när fullmäktige slog
fast att stadsplanen med stadsplanebeskrivning skulle följas.

Och i beskrivningen står att huset
skall bibehållas.
- Det här är ett viktigt beslut,
säger Thomas Schlyter (vpk) i
byggnadsnämnden, eftersom det
slår fast att en stadsplan ska följas också när det gäller den beskrivande texten. Tidigare har
hävdats att det bara är stadsplanens karta som ger rättigheter och skyldigheter, men i och
med att kommunfullmäktige beslutat om texten i beskrivningen,
blir denna bindande för kommunens vidare handlande i nämnder
och styrelser.
- Det är tredje gången fastighetsnämnden trotsar fullmäktiges beslut säger David Edgerton.
Nämnden har tidigare beslutat
riva ett hus i Östra Torns by. Då
försökte man få fullmäktige att
ändra rivningsförbudet men fick
kalla handen.
1982 beslutade fastighetsnämnden att de nybyggda bostäderna i byn skulle upplåtas med
bostadsrätt trots att fullmäktige
beslutat om hyresrätt. Beslutet

överklagades till kammarrätten
som fastslog att nämnderna har
att rätta sig efter fullmäktiges
beslut.
- Det är vanligt att fastighetsnämnden struntar i fullmäktiges
beslut säger David Edgerton.
I sitt yttrande över besväret
säger fastighetsnämnden bl a att
huset är i så dåligt skick att det
inte går att bevara. Det är också
en känd taktik. Fastighetskontoret låter sina hus förfalla tills det
blir för dyrt att renovera och måste rivas . Är inte det tjänstefel?
Slöseri med kommunens resurser
är det i alla fall.
Fasti~hetsnämnden skiljer sig
också fran resten av nämnderna i
det att den sk "nya majoriteten"
inte finns här, åtminstone inte när
det gäller bevarande och miljö-
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Såhär såg huset ut i somras, förfallet har fortsatt (Bild Thomas Schlyter)

Ge bort Veckobladet
Vec kobla tJe t firar i ar sit t l O ars jubileum men fo rtfaran de är
int e alla lundabor prenum eranter.
Vi vill gärna att fler ska läsa Veck o bla det.. Säkert har du
kamrater , vänner, ovänner eller andra so m int e läser Veckoblad et men som kanske skulle vilJa .

frågor. Socialdemokraterna fortsätter sin rivningslinje från 60och 7O-talen.
-Nu gäller bara en sak : att fastighetsnämnden tar sitt ansvar och
rustar upp huset. Det är viktigt
att denna länga som är det första
av byn man möter västerifrån ,
återfår den karaktär som en gång
präglade hela byn, med sina sneda
vinklar, med eternittaket mot bygatan och tjärtaket mot norr, och
med den lummiga växtligheten i
trädgården bevarad . Det blir ändå
så mycket i byn som förstörs
genom den nya bebyggelsen , och
nu gäller det att slå vakt om de
små detaljerna, uthus och markbeläggning t ex, slutar Thomas
Schlyter.

gratis
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Trampa vatten
Med anledning av de diskussioner
som förts kring nomineringen till
riksdagslistan har den s k rotationsprincipen åter aktualiserats .
På vpk Lunds kommunmöten har
denna princip antagits som en vägledande regel för vpk-Lunds medlemmar. Personer som sitter på
förtroendeposter bör alltså enligt
denna regel bytas ut efter att de
innehaft ett martdat ett visst antal
år.
Argumenten för rotation är
må.11ga. Om man sitter alltför
länge på en post är risken för att
makten korrumperar stor. Man
kan bli självtillräcklig och slutar
att lyssna på dem som har valt en .
Dessutom blir partiet alltför beroende av enstaka personer som
efter hand kommer att besitta all
kunskap och information. För att
kunna bevara den inre partidemokratin har principen klara fördelar. För ett starkt parti på frammarsch med en mängd kandidater
som slåss om platserna är rotationsprincipen självklar.
I dag är vänstern på defensiven. Runt vpk växer sig högerns
krafter all!: starkare och brutalare.
Vpk har även en i huvudsak borgerlig byråkrati att kämpa mot .
En komplicerad och kunnig förvaltning manipulerar lätt en oerfaren politiker. Inom förvaltningt'': praktiseras som bekant inga
rotationsprinciper. För att kunna
hävda socialismens ideer mot en
höger på frammarsch och mot en
borgerlig statsapparat behöver vi
både styrka och kunnighet. Vi
lever trots allt i en kr ass verklighet
som knappast motsvarar våra demokratiska ideer .
Som en regel överordnad alla
ar.dra politiska övetväganden är
rotations principen mekanisk och
enkelsp[uig. Vid nomineringar till
förtroendeposter bör vatje enskild
partimedlem kunna göra sin bedömning utifrån en komplicerad
verklighet snarare än en abstrakt
ide.
De problem som vpk och vänstern brottas med kan inte hänföras till att vissa personer suttit
för !änge på sina po ster. Politisk
fömye.~se är en kollektiv uppgift
och skall utgå från basen snarare
än från enstaka kamrater i ledande pos'rioner.

SiW
Arbetet har pratat med Lennart
Rydc apropå affischkampanjen
" Lenn;ut Ryde machtuns mUde":

- Jag fö rstår upprikt igt sagt inte
meningen med det hela.
Varför står du? Sätt dig!

Jag har egentligen inget att såga,
men det har ju aldrig hindrat någon kåsör från att utgjuta sig och
jag känner ju också trycket från
alla läsare som kanske annars
lämnas i sticket i långfredagstråkigheten. Alltså kastar jag mig över några klassiska uppslag som
länge nog fått liggga obearbetade.

faktiskt rätt mycket som går igen
av femtiotalet. Det gick ju att ut härda, men någon lust att leva om
det har jag inte. Bojkotta Skånemejeriers 3-<leci!itersförpackningar, köp l-liters!

Ordalek och småkartonger
Har ni sett texterna på mjölkkartongerna? Ja, jag menar inte de
som förekommer på de vanliga enliterskartongerna. De är nog så oförargliga med recep t och mild
oenterpropaganda. Nej, jag syftar
på småkartongerna so m man får
på lunchställen. Sedan lång tid
trycks där små tänkespråk, s k aforismer och allmänna bon mots
av den sort som retar mig till vansinne. "Om det regnar i morgon så
kommer det uppifrån/Anatole
France". "Ett gott samvete är
den bästa huvudkudden / Hjalmar
Söderber~"."Kvinnans syn på kärleken .../Winston Churchill". J ag
trodde den här genren var stendöd,
men när är alltså dessa maxin1er igen och fördystrar tillvaron genom sin platthet och/eller fördomsfullhet. Sist jag såg dem var
på femtiotalet. I likhet med många
andra i mm generation läste jag
naturligtvis månadstidskriften Det
Bästa och där frodades de, som
ett sätt att fylla ut slutsidan av
månadens avsnitt av "Den människan glömmer jag aldrig". Det är

Vildmarken kallar

Tänk er Gillberg och Gahrton!
Det är besvärligt med småpar tier
och deras principfasta och strids lystna medlemmar -allas våra tan kar och medlidande går väl idag
till Alf Svensson i KDS. Fråga n är
vad Gillberg gör härnäst. J ag frågade just en i den speciella miljöpolitiska miljö n väl insatt om vad
hon trodde och hon tvekade inte :
det blir Miljöpartiet. Och visst ,

Vietnamfest i Lund
Vänstern i Lund har alltid satt sig
på tvären. Man kräver demokrati
vid de mest olämpliga tillfällen .
Man avvisar supermaktsteorin när
det är ett helgerån att göra så.
Vänstern i Lund litar till sina egna
krafter och övertygelsen om de
egna ideernas överlägsenhet. Ingen
är beredd att offra sin integritet
för den vattvälling som erbjuds
anpasslingarna i organisationer,
partier eller statsapparat. Så är det
nu , och så var det också på den
tiden då FNL-gruppen var den
ledande vänsterorganisa tionen i
Lund.
l Lund fanns en Vietnam kommitte innan det började bli
vanligt med FNL-grupper, och i
Lund finns nu Solidaritet med
Vietnam långt efter det att den
övriga Vietnan1-rörelsen (frånsett
Svenska Kommitttln) dött och
balsamerat sig.
Solidaritet med Vietnam inbjuder nu alla som varit med och det är många - till en liten
opretentiös fest lördage n den 27
april för att fira att USA i stor t
sett kastades ut ur Vie tnam, Laos
och Kampuchea . Det blir en odogmatisk tillställning i minneroas
tecken - dock en fest i solidaritet
och vänskap med Vietnams folk
och med en gäst från Vietnams
ambassad.

det är redan ett parti av egensinniga personligheter och inför 4procentsspärren kan det knappast
skåda given häst i munnen. Påfrestningarn a kommer sen , kan ni
tänka er Per Galutan och Björn
Gillberg sida vid sida, en Gillberg
som dessutom inget hellre vill än
komma in i riksdagen , där han ju
skulle kunna bli en mötesförstörare av rang? Förresten, läs Per
Gahrtons "Riksdagen inifrån",
den är fakti skt bra. De metodiska
och veten skapliga avsnitten kan
man hopp a över .
Till sist vill jag meddela att liksom
de t senaste tiot:•.let år så känns
Lund mig för trångt inför påsken.
Jag vill bort från de smala gator
och inträngda lokaler staden bjuder , ut till de öppna vidderna .
Endast den frie vandraren kan rätt
fo rverkliga sig själv' och först j
mötet med det skånska kulturlandskapet kan man börja ana svaren på de stora existensiella frågorna . Vadan och varthän frågar sig
ju många, efter en påskvandring
vet man svaret. När detta läses
kan j ag alltså befinna mig t ex i
Sätaröd, Frenninge eller stenest ad och det är annat det än att
sitta och fi sa framför teven . Det
blir förstås en del förberedelse-.
arbete, jag ska närm ast hem oc_i)._
breda sm örgåsarna. Jag tror jag tar
med tjugo med ost och tjugo med
ko rv i år också. Trevlig helg!

Lucifer

Rotera!
VB har från vanligtvis välunderrättat håll fått höra att jorden
ro terar. Det behövs därför inga
nya rotation sprinciper.
Dock kan man lägga märke
till att om all rotation upphö r
ramlar man av. De t motsägs av det
faktum (icke omfattat av alla) att
jorden är platt.

Hubertus

Vi hoppas k unn a åte ruppliva
vår gamla sånggrupp Giai Phong
- Sveriges bästa FNL-sånggrupp
- för en dag: Det blir ett unikt
tillfälle att en sista gång höra
sånger som in te sjungits på t io år ,
och varav somliga - de bästa bara sjöngs i Lund.
Det blir en lokal, provinsiell,
etnocentrisk tillställning. Numera
är de provinsiella skåningar som
ingick i Lunds FNL-grupp spridda
över de fem kontinentern a och de
sj u haven. Vi hopp as de hinner
hem i tid . De är välkomna tillbaka
t ill oss som hela denna tid genom-

fö rt offentliga möten med tf!lare
som Anita Gradin , Sven Oste,
Nguyen Khac Vien, Maud Sundqvist , Johan Peanberg och nu
se nast Lotta Schi.illerström. För
att in te tala om utmärkta Helena
Nilsson , som då representerade
CUF .
F örfrågningar kan riktas
helst i brevform - till mig.
Gunnar Stenson
Blidvädersvägen 6 G
222 28 Lund
PS. Vi återkomm er med närmare
upplysningar om plats m m .

Apropå musikdaghem

Är strategi

något förlösande?
För mig ter sig kvinnokampen just
nu som en till brädden fylld vår flod. Där finns ett sug på djupet,
men rörelsen är en virvels och allt
verkar uppdämt och tvekande.
Hur ska energin få sitt utlopp?
Det är inte målet vi tvekar över utan vägen. Hur ska vi genomföra
våra krav på bättre kvinnoliv?
När jag läst i VB und er vårens
lopp och följt med i vad som hänt
i det interna partiarbetet i VPK så
har min uppfattning blivit allt mer
befäst och jag tycker nu att det är
på tiden att en både viktig och
nödvändig strategidiskussion startas bland oss kvinnor som vill bedriva kvinnapolitisk kamp.
Därför föreslår jag er ett m ö te
tisdagen den 9 april kl 19.30 i ett

av stadsbibliotekets studiecirkel·
rum.
Kom då Bodil som skrev i VB
om ditt trots på 8 :e mars .
Kom Kitten som går i svaromål i detta nummer.

Kom Tora som vågade ta upp
din kvinnakritik mot manliga partiidoler.
Kom alla som tycker det är
svårt att bemöta mäns anklagelser om sekterism. Osäkerhe t har vi
inte tid och råd med!

Lena Lundgren

Tankar på Pågatåg

Att ta tåget till Helsingborg och
åter är alltid uppbyggligt och
trevligt.
Man kan beundra teknikens
landvinningar. När man ser det
tysta dubbelkopplade pågatåget
glida in exakt 12.01 på Lund C.
Hastigt sveps man iväg och trots
stopp i Ramlö sa står man i
Helsingborg 37 minuter senare .
Eller när det sedan blir dags att
åka hem och man äntrar ett gam -

malt skumpigt bullrigt tåg, som
draget av ett Da-lok med första
stopp Teckomatorp , är i Lund
efter en timme. Men det är klart ,
med gammal god teknik får man
mer tåg för pengarna. Roligare
är dock att se och lyssna på medresenärerna.
Mannen med den förbjudna
cykeln, damen i päls och grotesk
blå hatt , dvärgen eller dagisgruppen .
Absurdast är dock gänget på
fyra st udenter. Teoretisk fysik eller matematik . De böljar mjukt
att tala om ekvationer med flera
variabler. Efter en l O min konstaterar de den uppenbara sanningen
att sådana ekvationer är olösliga.
Men sen börjar den verkligt intressanta diskussionen.
Hur man skulle göra för att
lösa ekvationer med flera variabler
om de vore möjliga att lösa. Under diskussionens gång svallade
känslorna. Det slogs i böcker och
citerades friskt. Många teorier
presenterades.
Men ändå - olösligt .
Det är iu så att fast m~n inte
är matematiker kändes diskussionen på något sätt igen!
Varför"!

"Han med örat''

Vid socialnämndens marssammanträde fattades beslut om u tformning av musikdaghemmet Trombonen i Lund. Vi reserverade oss
mot beslutet. Bakgrunden är
denna:
Vid decembersammanträdet fanns
ett förslag om att nämnden skulle
söka projektmedel hos socialdepartement et för att inrätta ett
musikdaghem. Vi hade en del kritiska synpunkter på förslaget, bl a
betonade vi att verksamheten
måste organiseras på ett sådant
sätt att daghemmet blir tillgängligt för alla föräldragrupper, men
själva tanken att utveckla musikpedagogiken inom barnomsorgen
tycker vi är positiv. Vi menade
emellertid, precis som ledarskribenten i VB/9, att denna utveckling skall komma alla barn i barnomsorgen till godo, och VPK yrkade därför att ytterligare SO 000
kronor skulle anslås för att sprida
er f arenheterna till alla daghem i
kommunen, vilket fakt iskt också
blev nämndens beslut.
När nu ärendet återkom i
socialnämnd en visade det sig att
de farhågor vi tidigare uttryckt,
besannats genom att segregering
s a s byggts in i regler och be stämmelser för verksamheten.

Framför allt vänder vi oss mot att
daghemmet skall ha begränsat
öppethållande (8.00 - 16.30), och
att det skall vara stängt under jul
och nyår och åtta veckor på
sommaren. Dessa regler innebär ju
att vissa föräldragrupper, p g a
sina arbetsförhållanden, blir utestängda från daghemmet. Också
på andra punkter avviker den beslutade organisationen från de
kvalitetsprinciper som VPK alltid
hävdat (platsantal, personaltäthet,
semestertjänster). VPK:s krav
(som avslogs med 7 borgerliga
röster mot 6 för VPK och SAP)
för verksamheten vid daghemmet
Trombonen är :
l) daghemmet skall ha samma
öppethållande som övriga daghem i kommunen (d v s längre
än 8.00- 16.30)
2) beträffande sommarstängning
skall samma regler som gäller
övrig barnomsorg tillämpas
3) antalet platser skall vara 1S
(istf18)
4) personaltätheten skall vara 3
personal i barngrupp, exklusive musikpedagogen
S) samtliga tjänster skall vara
semestertjänster

Margareta Herslow
Anders Sannersrede

Valupptaktsmöte
Nu böljar V pk-Lunds valrörelse!
Lördagen den 13/4 ordnas
ett ANNORLUNDA V ALUPPTAKTSMÖTE. Andra partier bjuder in sina medlemmar för att
ly ssna till någon ditrest "kändis".
Vi gör tvärtom - vi bj u der in alla
våra medlemmar och sympatisörer
för att de ska säga sin mening till
V pk-kandidaterna!
Mellan klockan 11 och 14 ska
vi hålla till på Ho1mbergsalen ,
Folkets Hus. Där ska vår nyt! riksdagskandid at Rolf Nilsson sam t
de nyutsedda kommunala och
landstings kandidater finnas (de
utses på medlem smötet den 11 :e).
Det kommer att finnas en skärmutställning över valrörelsens uppläggning. Det kommer att finnas
massor med musikinlägg från blås orkestern, dragspelsartister, rockgrupper m m. Och valkom mitten

ska finnas där med mängder av
information om vad man kan göra
under valrörelsen. Kaffe, saft och
kakor kommer att sälja s.
Det hela ska fu ngera som ett
öppet hus. Kom in en stund efter
du har handlat och hört V pk: s
appelltal på Mårtenstorget. Prata
med Rolf, diskutera dina hjärtefrågor med V pk-politiker , titta på
utställningen , lyssna på musiken,
anteckna dig för en arbetsuppgift,
drick en kopp kaffe, ge ett bidr ag
till valfonden .
Valkommitten hoppas att alla
medlemmar och sympare kommer
till mötet - för S min eller 3 timmar . För det är nu de t behövs en
rivstart till valrörelse n.
30 ÅR ÄR :--.!OC: - RÖSTA Pfi.
VPK.

Valkommiltl!n

Bredgatan 28, 222 21 Lund. Tel 046/12 74 95 (onsd efter kl18.00).
Postgiro l 74 59-9. Prenumeration 80:-/ år. Sättning och layout: VBred på acupress, Lund. Tryck: acupress, Lund. Ansvarig utgivare:
Monica Bondesson. Prenumerationer: Göran Persson, 14 16 12.
Eftertryck av text tillåtes om källan anges. Bilder är upphovsmannens
egendom. Red förbehåller sig rätten att korta insändare. För abeställt
material ansvaras ej.

Har du flyttat?
Skicka hela adressdelen med din gamla adress till VecJ<:nl)ladet,
Bredgatan 28,222 21 Lund. Min nya adress är:

POSTTIDNING
Karin Blom
Erik Dahlbergs g 3 B
222 20 LILJMJ

Adress: ... .
Postnummer:

Postadress.

självständig kvinnorörelse och ock-

så haft nytta av detta ställningsta-

Svar till Bodil i VB nr 11

Hämnden är ej
alltid så ljuv
Vem tro tsar d u Bodil eller hämnas
du på? Dig själv eller de av. oss
VPK-kvinnor som alltsedan bolJan
av 70-talet varit med och arrangerat 8 :e marsfirandet i Lund, eller rentav de kvinnor som väljer
den självständiga kvinnorörelsen
framför partiet?
Du efterlyser kvinnor som
syns "utåt" och ändå ser du vår
manifestation på 8 mars som ett
uttryck för att kvinnorna flytt fältet och lämnat politiken till
männen och där männen är,
där finns också den politiska verk·
ligheten, tycks du. mena. Jag kan
inte hålla med om det. Det var genom paroller som: "det personliga
är politiskt" mm , som kvinnorörelsen utvidgade politikbegreppet
och ställde nya politiska frå~or i
blickpunkten. Jag tror ocksa att
kvinnorörelsen med sin odogmatiska tradition, har möjlighet att
svara mot nya krav som samhällsutvecklingen ställer, ingå nya allianser, skapa nya möjligheter för
politiska lösningar som vi eftersträvar.
Är det kvinnorörelsen eller du,
Bodil, som är ett frö för tillfälliga
vindar eller ska vi se de senaste årens tvärpolitiska aktioner på 8 :e
mars som kvinnorörelsens svar på
det "dödläge" som råder i politi·
ken, särskilt avseende kvinnofrågor.
VPK har alltsedan början av
70-talet erkänt betydelsen av en

gande. Många kvinnor har ju kornmit till VPK via kvinnorörelsen
och försökt arbeta med kvinnofrågor där. En del kvinnor har nog
också blivit besvikna, i synnerhet
de som ej haft eller har släppt sin
förankring i de självständiga kvinnogrupperna. Utan en stark kvinnorörelse utanför partierna tror
jag inte att vi kvinnor kan påverka
politiken på allvar och för detta
krävs enighet och styrka bland oss .
Vad blir då konsekvensen av
att fler och fler sviker 8 mars-arbetet? (Du Bodil var inte den enda
som uteblev!) Ja, "tex att vi inte
längre kommer att kunna ordna
dessa fma möten, att entusiasmen
hos de kvinnor som förbereder och
medverkar, försvinner , att det blir
ärm u svårare att dra med kvinnor i
politiken.
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Ovanligt många har kommit i
efterhand och sagt att de skäms
över att de inte kom. Det tycker
jag är en framgång! Vi har alltså
nått skamgränsen! Nu måste vi ta
itu med de frågor vi ej har löst
och helhjärtat försöka ta reda på
vad kvirmorörelsen betyder och
kan utvecklas till.
Väl mött igen nästa 8 mars,
Bodil och alla andra!
"Martha"
KA

Lättkokta
ägg
Ni som är traditionella och vill
ha förnyelse av former .
Ta ett vitt bröd av fransk typ,
läm pligen baguette och skär centimetertjocka stavar (tvärs över).
Firm ett lämpligt glas, brett och
platt, gärna på fot . Ett per person
behövs.
Koka lite vatten i en gryta, nedsänk ett passande antal ägg (2 per

person) och koka äggen i 3 min
(precis!). Knäck äggen i glasen,
klipp över lite krasse och kanske
en anaing gräslök . Klicka gärna
över lite siklöjeägg, sms löjrom.
Ät med hjälp av brödstavarna.

Chefens kusin

Uttalande på
ungdomsträff
En grupp ungdomlll' som kal131' sig Ungdomsträffen och
har det gemensamt att de är
beredskapsarbetare eller ungdomslagsanställda i kommuner i Malmöhus län hlll' tagit
följande uttalande på ett
möte i mars:
Nu har vi ungdomar tröttnat på
politikernas ovilja till krafttag .
Därför har vi nu träffats för att
tillsammans försöka förändra vår
situation. Vi ser inte arbetsmarknadsåtgärderna som en lösning på
arbetslösheten, utan ett sätt för
makthavarna att skjuta problemen
under mattan. Vi vill se konkreta
åtgärder från regeringens sida.
60 000 ungdomar har ungdomslagsplats och åtskilliga har
arbetsmarknadsutbildningar . Vår
månadslön är ca l 600. Det är
omäjligt att försörja sig på en sådan lön. Vi tvingas leva på våra
föräldrar eller socialbidrag. Vi
kräver att bli respekterade som
människor med rätt att bestämma
över våra liv!
Vi som har något sysselsättningsarbete firms inte med i statistiken över arbetslösa men på arbetsförmedlingen och andra institutioner räknas vi som arbetslösa.
Vi ungdomar är en tillgång för
samhället men har glömts bort.
Kommunerna har stora behov
som inte kan tillgodoses. Idag använder man ungdomslagen som
billig arbetskraft. I stället för att
låta ungdomarna gå på halvtid
kan man använda ungdomslagsbudgeten till att skapa fasta jobb
inom ·kommunerna. Det finns
pengar och det finns behov. Vi
ungdomar är trötta på att bli utnyttjade och behandlade som ett
arbetsmarknadens B-lag.
Vi kräver fasta jobb med lön
att leva på!
Vi uppmanar alla ungdomar
att ta kon takt med oss.
Vi kan inte längre sitta och
vänta på att politikerna ska göra
något.
Vi måste gå ihop och göra
oss hörda.
Uttalandet stöds av:
Ungdomsträffen

Kontaktpersoner:
Lena Tyberg 046·11 80 70
(på arbetet Sy-ateljen, Lilla
Tvärgatan 16 A 223 53 Lund) .
Dan To/len 042-15 16 65
Lägervägen 15 A
252 56 Helsingborg

B LA SORKESTERN Ingen repi ·
ti t ion päskdagen . Vi spe lar p ä
V PK L unds valupp t akt Lä 13.4 kl
11
V PK l F L ördagsträn i ngen instä lld
K VI N NOMÖTE T i 9.4 kl 19.30 i
en av s tadsbibliotekets studiec ir·
ke l r um. Se Lenas artike l!
KVI N NOCENTRUM Intressemö 1 0.4 kl 19 .00 . sexism p ä
80-talet , t i llbak a t ill det gamla?
s tad sb ibliote ke t s studieci r kelrum

te
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~
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KOMPOL sammanträder den 8 .4
(an nandag p äsk). Diskussion om
ha ndlingsprogram,
bussterminal
f ör SJ -bussarna mm.

~ECKOBLADET .
D E NNA VECKAS FI E DAKTION
Sonia Bergström , Karin Blom och~
Lars Nilsson.

K ONTAKTREDAKTÖR NÄSTA
V B Lars Nilsson 14 96 14.
T änk p ä an skriva under helgeni

