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Fredagen den 5 februari 

Krympande vpk 
debatterar växande Lund 

Lunds utbyggnad, Ny Dag och riksdagskandidaten var de 
största debattfrågorna när vpk Lund höll sitt årsmöte nu i 
lördags. Det var ett blandat verksamhetsår som lades till 
handlingarna, med gott arbete på flera fronter men fortsatt 
medlemsminskning. Diskussionerna dominerades av perso
ner som varit i elden tio årsmöten, men föryngringen av 
organisationens styrelse fortsätter. 

Viktoria Briellt, Sven-Inge 
Cederfelt, Mikael Hellström 
och Marianne Levander heter 
de nya i styrelsen. Ett par 
av dem kommer närmast från 
den just nu vitala kommu
nistiska högskoleföreningen. 

Bromsa eller bejaka 
Ska Lunds tillväxt bromsas 
eller bejakas? Bromsas, tyckte 
författarna till ett program
utkast. I linje med vpk 
Lunds tidigare politik hävda
de de att näringslivets men 
även landstingets, utbildning
ens och den offentliga för
valtningens expansion bör 
ske i regioner som behöver 
den bättre. Ä ven argumentet 
om den goda jorden fördes 
traditionsenligt fram - "i 
absoluta mått är effekten li
ten men har ett symbo
liskt värde". Men inför den 
stora bostadsbristen måste 
fler lägenheter fram. Förfat
tarna förordade förtätning av 
existerande bebyggelse men 
även nybyggnad i vissa ex
pansionsriktningar. 

Dit hörde inte Värpinge, 
ett utbyggnadsförslag som 
årsmötet 1987 avvisade efter 
lång diskussion. Arets debatt 
blev ett slags förlängning av 
den med delvis samma talare 
och ståndpunkter. Vissa för
ändringar kunde dock note
ras. Nu var ingen talare emot 
vinds- och taklägenheter, och 
som långsiktig utbyggnads
riktning framfördes inte läng
re norr, mot Stångby, utan 
öster. En bandbebyggelse på 
åssluttningen mellan Linero 
och Dalby skulle ha större 
kvaliteter, sades det, framför 
allt i fråga om utsikt och 
skulle dessutom ta sämre 
jord i anspråk. En sådan ut-

byggnad förutsatte dock at t 
en spårförbindelse byggdes ut 
till Dalby, i enlighet med 
miljöpartiets förslag. 

Expansionisterna rycker fram 
Gentemot fullföljarna av den 
gamla återhållsamma linjen, 
som bl a var väl företrädd 
inom den kommunalpolitiska 
gruppen, stod alltså flera ta
lare som bejakade Lunds ex
pansion. Deras tyngsta argu
ment var att det behövdes 
ett starkt Sydvästskåne för 
att balansera Stockholm, 
eftersom den internationella 
tendensen att tillväxten kon
centreras till huvudstäderna 
är så stark. 

"Expansionisterna" fick 
knapp majoritet för sin linje 
att inga riktlinjer borde antas 
utan att diskussionen skulle 
fortsätta. Det ledde till en ny 
debatt eftersom många tyckte 
att man ett valår måste kunna 
ge väljarna besked i så centra
la kommunala frågor. Man 
kan därför vänta att diskus
sionen om Lunds utbyggnad 
återkommer på möten under 
våren. (Debattinlägg i VB är 
välkomna.) 

"Lars Werner avsatt" 
Vpk Lunds egen tidnings
fråga, Veckobladet, förbigicks 
i stort sett på mötet, men de 
aktuella tendenserna på Ny 
Dag väckte stor diskussion. 
Enighet tycks råda om att 
parti- och tidningsstyrelse 
skött hela frågan klantigt, 
men sen gick meningarna isär. 
En betydande majoritet ville 
dock se utvecklingen som en 
fortsättning av de motsätt
ningar som kom i dagen 
före och under den senaste 
partikongressen. "Lars Wer-

ner är i praktiken avsatt", sa
de en debattör, "Jörn Svens
son har tagit över." 

Mötet antog ett skarpt 
protestuttalande som sändes 
upp till det samtidigt pågå
ende partistyrelsemöte som 
behandlade Ny Dag-frågan 
(se härintill). Som ett stöd 
för redaktionens linje kan 
man också se att Ny Dag
journalisten Karin Månsson 
blev en av de riksdagskandi
dater som nominerades av 
mötet. 

Rolf Nilson, men ... 
Flera lunda-vpk-are nomine
rades till riksdagslistan men 
av dem hade bara Rolf 
Nilson förklarat sig villig 
att kandidera på första plats. 
Många vackra saker sades om 
Rolf, men majoriteten ville 
ha en kvinna som topp
kandidat i fyrstadskretsen. 
Partiledningen har också 
tryckt på om detta mot 
bakgrund av att vpks riks
dagsgrupp är ojämförligt mer 
mansdominerad än andra 
partiers. Problemet tycks vara 
att ingen tillräckligt kvalifi
cerad kvinna vill kandidera, 
inte från Lund och hittills 
inte från övriga städer i 
fyrstadskretsen. I korridoren 
vädrades ideer om att lansera 
någon icke-skånsk kvinna till 
platsen, utöver den ovan
nämnda Karin Månsson. 

Rolf Nilson uppträdde på 
mötet men inte som riks
dagskandidat utan som ord
förande i vpks skånedistrikt. 
Motsättningarna i vpk gjorde 
honom inte alltför optimis
tisk om partiets utsikter i 
valet, och därför krävs det 
stora insatser av medlemmar 
och sympatisörer, sa han. 
Inte minst vpk Lund behöver 
utföra mirakler. 

Gr 
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Två uttalanden från vpk 
Lunds årsmöte: 

Om Ny Dag 
- - - VU inleder valåret med 
att ge chefredaktören sparken, 
ställa Ny Dag utan chef
redaktör och tar sig själv 
rätten att skriva ledare. - - -

Vi kan inte finna annat 
än att VU - i strid mot kon
gressens beslut - håller på att 
förvandla Ny Dag till parti
megafon och politrukorgan. 
Genom att utse den förre 
chefredaktören till syndabock 
för Ny Dags kris försöker 
man vända uppmärksamheten 
bort från de ansvariga in
stanserna, tidningsstyrelse 
och partistyrelse, och låtsas 
"lösa" en politisk kris - inte 
bara för Ny Dag, utan för 
hela partiet - med administ
rativa metoder. 

Genom VUs agerande i tid
ningsfrågan sätts åter vpks 
demokratiska trovärdighet i 
fråga, och tilltron till vpks 
fackliga polititik försvagas yt
terligare. 

Vi kräver att VU öppet 
inför hela partiet redovisar på 
vilka punkter chefredaktören 
enligt dess uppfattning har 
brustit i förtroende. 

Vi kräver också att de per
soner i VU som i första hand 
bidragit till att skada partiet 
och undergräva förtroendet 
för partiets politik och för 
Ny Dag, dvs VUs ordförande 
och partisekreteraren, ska ta 
konsekvenserna av detta och 
ställa sina platser till för
fogande. 

solidaritet 
med Nicaraguas 
kamp för fred 
Nicaraguas kamp för oberoen
de demokrati, social rättvisa 
och ekonomisk utveckling 
trots den USA-stödda aggres
sionen utifrån är en källa till 
beundran och inspiration för 
hela världens folk. När Daniel 
Ortega nu vid en kritisk punkt 
i ansträngningarna för fred i 
Nicaragua och Centralamerika 
besöker Stockholm, vill vi ut-

Forts på sid 2. 



~~ Aktuell säkerhetspolitik 
~n.sar;;., 

Lund- Leon 
I dessa dagar är Nicaragua ' 
alldeles särskilt i våra tankar. I 1 

söndags besökte Nicaraguas 
demokratiskt valde president, 
Daniel Ortega, Sverige. 

Den här veckan avgörs 
Nicaraguas närmaste framtid -
fred eller fortsatt UsA-aggres
sion ? När detta skrivs har den 
amerikanska kongressen ännu 
inte röstat om fortsatt stöd till 
contras eller fred. 

Det är ingen tvekan om vad 
Vänsterpartiet kommunisterna 
anser vara det enda riktiga be
slutet; att USAkongressen 
röstar för fred.Nicaraguas öde 
ligger Vpk Lund särskild 
varmt om hjärtat. Genom med

Det är omöjligt, också för 
den mest provinsielle kåsör, 
att i dessa tider hålla sig bor
ta från det säkerhetspolitiska 
området. Mina meriter kan 
tyckas begränsade - jag har 
visserligen automatskytte
märket i silver men misslyc
kades med skidskyttemärket 
p.g.a. imma på glasögonen. 
Jag har inte genomgått någon 
högre militär utbildning, men 
har en bred kännedom, bott
nande i det självupplevda, om 
den svenske repgubbens all
männa intressen och behov. 
Jag har slutligen, vill jag 
h ä v da, tillgång till n å g o t 
som förefaller vara en brist
v ara i såväl lant-, flyg- som 
sjömilitära kretsar. Jag menar 
elementärt politiskt förnuft. 

lemmars och andras solida- Kalmar-Torsis 
ritetsarbete, i stödkommitten Jag har satt mig ner m e d 
för Centralamerikas Folk, Sune Anderssons (pseud) i 
genom insamlingar, demon- höstas utkomna bok "Anfall 
strationer och olika initiativ mot Sverige". (Atlantis för
som Vpk Lund tagit i såväl lag,pris okänt, jag fick låna 
kommunfullmäktige som i den av en kompis som är re
landstinget, har vi genom åren servare - i vissa kretsar 
på vårt sätt deltagit i Nica- verkar denna bok betraktas 
raguas kamp för oberoende, som ett måste den här sä
demokrati, social rättvisa och songen). På framsidan finns 
ekonomisk utveckling. en rysk officer, på baksidan 

från den svenska krigsmak
ten. Kanske trodde jag också 
där fanns någon sorts rea
listisk varning för vad ett 
litet land i skuggan av en 
stormakt kan räka ut för. Jag 
har nämligen inga illusioner 
på den punkten, det är verk
ligen inte det 

Scoutsmässlg schwung 
OK, till boken då. Jo, bland 

författama torde ingå åtmin
stone en nerdekad journalist, 
den oljiga stilen är nämligen 
omisskännlig. Därutöver bör 
ha funnits måhända en sjö
officer. Skildringen av "Sla
get vid Malmö" där kustkor
vetten "Malmö" sänker gamla 
kryssaren"Sverdlov", känd för 
generationer av svenska 
kustartillerister, har en sjö
scoutsmässig schwung som 
gör den mera levande än 
huvuddelen av boken. 

Men den fantastiska sann
ingen är att denna bok i hu
vudsak är en hatskrift icke så 
mycket mot ryssarna, även 
om de får sina slängar, utan 
mot det svenska skatteväsen
det! Den som inte tror mig får 
läsa själv, men det är inget 
nöje, det är rätt illa skrivet. 
Jag ska försöka återge berät
telsen. 

Det skulle föra för långt att en rysk karta över Sydsverige 
här räkna upp alla insatser, , där man till sin glädje kan se 
men låt oss erinra om att det att järnvägslinjer som Kal-
var genom en motion från Vpk mar-Torsås-Karlskrona, Ystad- Kronoombud 
som Lunds kommun 1984 be- Gärsnils-Kristianstad och Bö- Den centrala intrigen är att en 
slutade utse staden Leon till da-Byxelkrok är utsatta och svensk nittonåring mördas 
Lunds vänort i Nicaragua. därmed kända för den sov- och byts ut mot en jämnårig 

Efter detta beslut har ord- jetiska generalstaben. spetsnaz-soldat som börjar 
föranden i Leons kommunstyr- Det här är en bok som har studera på Handelshögskolan 
else, Ciadys Baez, besökt annonserats i dagspressen och där går in i socialdemo-
Lund, men vår kommun har med uppmaningar som "Köp kratiska partiet. Där träffar 
ännu inte besvarat denna artig- innan den förbjudes" och jag han också snabbt partikam-
hetsgest! väntade mig en orgie i ryss- raten Frank ("en liten blekfet 

För att i någon män repa- skräck och rysshat, kryddad karl på kanske 25 år med 

räcker fram en hand som är 
"kall ,svettig och slapp") . 
Frans "är politiskt medveten 
och drivs av en vision; att 
med hjälp av det svenska 
skattesystemet förändra sam
hället i grunden, att med 
skatternas hjälp utveckla 
Sverige i socialistisk rikt
ning geneom ett abnormt 
högt skattetryck." Frank hjäl
per spetsnaz-soldaten att bli 
kronaombud i en taxerings
nämnd och lägger där grunden 
till invasionen. Och när in
filtratören är hemma för att fä 
instruktioner av sin chef (en 
"överste Marjasin") får han 
order att inte bli reservofficer 
i kustartilleriet, vilket han 
erbjudits, utan att satsa på 
ADB-studier för en karriär 
inom folkbokföring och 
skatteväsende. Han börjar på 
S tatistiska centralbyrån och 
avfotograferar där manualerna 
till RCA 501, "en av världens 
största och snabbaste datorer" 
en verkligt fascinerande upp
lysning. Efter hand blir han 
ledande programvaruexpert 
och rekryterar kring sig en 
grupp av ogifta medarbetare , 
varav många är tyska och 
danska invandrare. De hänger 
samman på fritiden också, 
köper kollektivt båt och en ö 
ute vid Muskö där de idkar 
dykövningar. Agentens hustru 
finansierar det hela genom att 
ta jobb på Riksgäldkontoret 
och där manipulera slump
talsgeneratorn för obliga
tionsdragningarna "så att 
vissa serier vinner 20 gånger 
mer än normalt". Man skapar 
därmed "ett stadigt flöde av 
5000-25000-kronorsvinster" . 

rera skadan reser i dagarna med avsöjande insidesbilder byråkratiskt useende" som 
Kajsa Theander till Leon som 1-------------------------------------------V pk Lunds representant.Med 

Vår socialdemokratiske vän 
Frank blir så byråchef i 

sig har Kajsa hälsningar för
utom från oss också från Vän
ortsföreningen och faktiskt 
från Lunds kommun. 

Vpk Lund gjorde en insam
ling på sitt årsmöte i lör
dags.De pengarna tar Kajsa 
med sig till Leon med en för
hoppning att de ska utgöra ett 
påtagligt bevis på vår vänskap 
med staden. Med sig har Kajsa 
också en bok från Lunds kom
mun. Inte mycket kan man 
tycka men vi vågar hoppas att 
det ska vara början till ett mer 
omfattande stöd till vår drab
bade vänort. Leon har uttryckt 
önskemål om hjälp med att 
bygga upp avloppsnätet och 
med utrustning av ett museum. 

Detta är konkreta hjälpin
satser som vår kommun borde 
kunqa ställa upp med. 

A ven om Kajsa tyvärr inte 
kan lova detta stöd från det 
borgerligt styrda Lund så kan 
hon lova att Vpk skall fort
sätta sitt stödarbete för Leon 
och Nicaragua! 

VP K Lund, styrelsen 

Forts från sid l. 

tala vår solidaritet och yårt 
stöd för honom och hans folk. 

Presidenterna i de central
amerikanska länderna lycka
des söndagen den l 7 januari 
komma överens om det fort
satta arbetet för förverkligan
det av den fredsplan som 
1987 förlänades Nobels freds
pris. Äran för denna framgå~g 
tillkommer i hög grad Dame! 
Ortega och Nicaragua. Kam
pen för fred fortsätter oför
tröttligt, trots att USA fort
sätter provokationerna och 
brotten mot folkrätten. 

Den 25 januari flög ett av 
CIA: s transportplan från ett 
flygfält i Honduras in vapen 
till contras i Nicaragua. Där
med bröt såväl USA som 
Honduras mot de överens
komna förutsättningarna för 
det forsatta fredsarbetet. 
Deras brott avslöjades genom 
att planet sköts ner i Nica
ragua. 

President Reagan gör nu 

Lyckad fest 
Vpk hade i lördags en lyckad 
årsfest efter sitt årsmöte. 

En ensemble ur blåsorkes
tern spelade som vanligt och 
Lufsen hade som vanligt fått 
ihop ett rutinerat tradjazz-

sitt yttersta för att förmå den 
amerikanska kongressen att 
anslå ytterligare 50 miljoner 
dollar till contras' mord och 
destruktion i Nicaragua. Men 
trots detta fortsätter Daniel 
Ortega fredsarbetet. Undan
tagstillståndet har upphävts i 
hela Nicaragua, också i om
råden som är utsatta för USA
stödd aggression. Press- och 
yttrandefrihet råder i alla 
media. Samtal förs direkt 
med representanter för cont
ras om ett vapenstillestånd. 

Vi är övertygade om att 
ansträngningarna för att upp
nå fred kommer att krönas 
med framgång. 

gäng och kända partiarbetare 
serverade som vanligt god sal
lad. För det nya stod Tom 
Deutgen, skådespelare från 
Stockholm som nu blivit scen
lärare i Malmö. Närmast kom 
han från stadsteatern i Lund 
där han hade framfört en före
ställning av Dario F os enmans
pjäs " Tigern", en vild skröna 
om en kinesisk folksoldats 
framgångar som tigertämjare. 
Av den drog han nu början 
och slutet, och det fungerade. 
Dessutom berättade han kort 
och effektivt om Fo och pjä
sen. Den börjar få några år på 
nacken men fortfarande 
skrattade ungdomarna hejd
löst åt t ex driften med kom
munistpartiets auktoritet. 

Ursprungligen var det tänkt 
en närmare samordning mel
lan festen och stadsteaterns 
föreställning, men det tyckte 
inte teaterdirektör Ingvar 
Svensson var någon god ide. 
Fast det gic'k ju bra så här 
också, tyckte inte minst Tom 
Deutgen. 



Riksskatteverket och hämtar 
över sin kompis spetsnaz
soldaten som blir datachef 
och "tillsammans väcker de 
liv i det avsomnade samkör
ningsprojektet .. . Alla myn
digheter och företag kan i 
framtiden kopplas ihop med 
hjälp av gigantiska datasys
tem. Allt kan i detalj styras 
och kontrolleras." 

Reseavdragen 
Ja, parallellt med det här 

jobbar naturligtvis diverse 
agenter - en progressiv präst 
tar hand om folkbokföringen, 
och en fil dr arbetar via 
"TV's objektivitetsredaktion" . 
Men skatteverksamheten för
blir det centrala: "Avsikten är 
nu att låta inflytandeagen
terna bidra till att skapa ett 
opinionstryck på de svenska 
politikerna så att [infiltratör
erna] verkligen kan förändra 
skattelagstiftningen enligt de 
sovjetiska organens behov ." 
Tja, så fortsätter det. Genom 

höga taxteringsvärden på fri
tidshus tömmer man medvetet 
skärgården för att underlätta 
den kommande invasionen 
och genom specialkontroll av 
åkarna lokaliserar man de 
tunga lastbilarna som behövs 
vid det militära angreppet. 
Ibland skymtar också "det 
svenska kommunistpartiet", 
vilket det nu är, befolkat dels 
av s.k "nyttiga idioter", dels 
av människor som mot rejäla 
mängder vodka hjälper till 
med lite småm.ord. skatte
myndigheterna gör razzior 
mot svenska frilansjournalis
ter som reser i Afganistan, 
detta för att minska intresset 
för landet, medan "det blir 
lättare och bekvämare att 
söka stipendium hos Sida , så 
att man kan betala Holiday 
Inn i Managua med sitt 
Diners Card när man skildrar 
revolutionen i Nicaragua .. " 

Tax.distr. S. Vebarp 
Jag ska inte avslöja allt 

men jag kan inte undgå att 
slutligen citera inslag som 
har relevans för bedömning 
av Vpk Lunds kommunalpoli
tiska gärning . "De [svenska 
politikerna] ändrar anings
löst skattelagstiftningen så 
att den bättre svarar mot 
KGB :s och sovjetmarinens 
behov: Villaägandet begänsas 
genom kraftigt ökade påla
gor. ..Reseavdragen till och 
från arbetet avskaffas för sto
ra delar av befolkningen ... . " 
Ja, här slutes nu cirkeln. 

Som mångårigt aktiv i det 
parti i Lund som bedrivit en 
järnhård linje i villa- och 
reseavdragsfrågor i de militärt 
så betydelsefulla östra kom
mundelarna, får jag väl anse 
mig slutligt avslöjad. Det en
da jag tvekar om är ifall jag 
är en nyttig idiot eller håller 
i gång med vodka. 

Blygsel 
Den alternativa reaktionen är 

att känna blygsel. OK, att här 
har suttit, säg en Lektyrjour
nalist och nån risig figur från 
tex FOA, och spånat och och 
haft roligt.Det har säkert 
varit skitskoj.Men skämt är 
ju aldrig bara skämt. För mig 
var det ungefär den där kän
slan man kan få om man av 
misstag eller av en till
fällighet har fått inblick i en 
annan människas hemliga 
fantasi- och föreställnings
värld. Man kan först skratta, 
men efter ett tag blir det för 
pinsamt och man skäms på 
en annans vägnar. 

Lucifer 

Blåsarläger 
på Ven 
Veckan efter midsommar ord
nar Lunds Kommunistiska 
Blåsorkester ett läger på Ven. 
Lägret är i enlighet med tradi
tionen vidöppet för blåsare 
och slagverkare med skiftande 
förkunskaper och ideologisk 
tillhörighet. 

Det mesta är småskaligt på 
Ven. Det finns t ex ingen an
läggning stor nog att hysa 
hela lägret med alla funktio
ner. I stället utnyttjas en rad 
byggnader, med byskolan 
som bas. Hyrcyklar och de 
små avstånden gör att kom
munikationerna nog ändå går 
smidigt. Normalförläggningen 
blir i tält men mot tillägg 
kommer komfortalternativ 
att tillhandahållas. 

Större delen av dagarna 
upptas med övningar och spel, 
både smågrupper och stor or
kester, men riklig tid avsätts 
också för läsning, utflykter 
(EG ligger inom bekvämt räck
håll), bad- och familjeliv -
ickespelande partners kan hit
ta mycket att göra och för 
barnen ordnas både tillsyn 
och särskild orkester. 

Avgifter beräknas till 800 
kr för spelande vuxen, lägre 
för ickespelande och för barn. 
Om ett par veckor kommer 
ett utförligare prospekt, och 
till dess kan mer information 
fås från t ex Bengt· Hall, t el 
13 70 06 eller Louise Bjar, 
tel 040-11 56 11. 

PS Även musiker som inte 
spelar blåsorkesterinstrument 
är välkomna. På kvällarna 
blommar nämligen ett brett 
musikliv med folkmusik, gam
la blockflöjter, jazz och kan
ske även rock av det lågmäl
dare slaget. 

Miljökalkyl vid kommunal 
upphandling 
Vid en kommunal upphand
ling anger man vissa tekniska 
specifikationer och väljer sen 
det anbud som har det lägsta 
priset. Men det är fler fakto
rer som borde räknas in i kal
kylen, säger vpk i en motion. 
Det finns miljöaspekter, såväl 
arbetsmiljö som yttre miljö, 
att beakta, det finns förore-

ningar som drabbar kommu
nen eller andra kommuner. 
Som exempel på varor där en 
miljökalkyl kunde vara befo
gad nämns papper, bilar, lys
rör, blöjor, färg, batterier, 
bensin, olja, bröd, frukt, vär
mepumpar och kylskåp. Väg 
in miljö i köpbeslutet, säger 
vpk. 

I en annan motion kon
stateras att lundaborna gärna 
medverkar till att sortera so
por, men att deras kunskap 
ofta inte räcker till. Kan man 
lägga en trasig tallrik i glas
krosset? Utbilda renhållnings
verkets personal, föreslår vpk, 
så kan den sprida sin kunskap 
vidare till allmänheten. 

Nu kommer Leo 
till Lund 

Majoriteten i kommunstyrelsen (s, 
m, fp) har gett läkemedelsföreta
get Leo mark i Lund så att det 
kan fl y t ta hit delar av sin utveck
lingsavdelning. Som skäl för beslu
tet angavs att Leo annars skulle 
flytta till Uppsala . Ingen kunde 
hävda att Leo skulle ge jobb åt ar
betslösa forskningsingenjörer 
Lund. 

Vpk var naturligtvis motstån
dare till etableringen. Leo bör 
flytta till en kommun som behö
ver ett befolkningstillskott. Det 
gör inte Lund. Här bidrar det 
tvärtom till att göra bostadskön 
längre, till ökade trafik- och mil
jöproblem. 

Vem vill öka 
bostadsbristen mest -
c eller mp? 
Bostadsförmedlingens statistik 
över antalet lägenhetssökande ser 
ut så här: augusti -86 8 371, au
gusti -87 10 078, januari -88 
13 300. I augusti 1986 saknade ca 
3 000 av de sökande egen lägen
het, ca l 000 av dem bodde i nå
gon annan kommun men pendla
de till jobb i Lund . "Normalvänte
tiden" för lägenhet var 1,5-2 år, 
för lägenhet i centrum 3-5 år . 

Dessa siffror handlar om den 
akuta bostadsbristen. Fastighets
kontoret beräknar dessutom att 
man av olika skäl- naturligt folk
ökning, inflyttning {bl a av flyk
tingar), rivning, ökat antal ensam
stående - bör bygga 2 800 lägen
heter under en femårsperiod för 
att inte bostadsbristen ska förvär
ras ytterligare . 

M och fp medger äntligen att 
Lund har bostadsbrist. De vill till
sammans med socialdemokrater
na bygga 3 800 lägen heter. Vpk 
anser att det behövs mer än 2 800 
lägenheter. Det är verkligen ett 
djärvt grepp att minska bostads
byggandet när bostadsbristen 
ökar. Det var tydligen allvarligt 
menat eftersom man upprepade 
samma förslag i kommunstyrel
sen. 

Mp har däremot haft problem. 
I fastighetsnämnden föreslog man 
3 000 lägenheter och hävdade att 
detta skulle räcka för att bygga 
bort bostadsbristen. Därefter an
klagade man offentligt centern för 
bristande social ansvarskänsla och 
nonchalans för de bostadssökan
de. I kommunstyrelsen ändrade ----------------------------------------..JI-PlP sitt förslag till 2 600 lägenhe

Hur kunde det ske? 
Med anledning avatt olja läckt 
ut i Höje å och vidare ut i 
Öresund har Stig Nilsson 
(vpk) interpellerat till energi
verkens styrelse . Utsläppen 
har visat sig härröra från vär
meverket i Nöbbelöv. Det är 
inte första gången som det 

läcker, för fyra år sen hände 
samma sak. 

Fisk- och fågelliv har redan 
skadats. Stig Nilsson säger att 
oljehanteringen vid värmever
ket tydligen står under myc
ket dålig kontroll när två så
dana utsläpp kan inträffa un-

der loppet av fyra år. 
Man skulle faktiskt också 

kunna ställa frågor till brand
styrelsen och brandkåren. Är 
det inte de som ska kontrol
lera hanteringen av brandfar
liga ämnen? En ordentlig så
dan kontroll borde ligga i de
ras eget intresse. Det är ju 
brandmännen som får stå ute 
i det kalla vattnet och ösa 
kladdig olja. 

ter. 
C och mp verkar vara indragna 

i ett slags tävlan om vem som vå
gar föreslå störst ökning av bo
stadsbristen. C behåller sin led
ning men mp har fått en ny chan s 
när bostadsförsörjningsprogram
met behandlas i fullmäktige i feb
ruari. 
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Replik till Pär Egevad 
Pär Egevads inlägg i förra VB 
är ett levande bevis på att jag 
har rätt när jag tycker att VB:s 
läsbarhet skulle öka genom en 
förbättrad lay-out -

. J ag .skall citera mig 
själv: "Vanliga läsare kan få 
intrycket att VB är . Vpk:_s 
språkrör. Eftersom så mte ar 
fallet borde man göra något åt 
det för att bringa reda i 
oordningen." 

Jag lägger sen fram ett f~r
slag som skull~ göra VB tt_ll 
en organisatonskt helt fn
stående tidning, Det tolkar Pär 
som att jl;lg vill göra VB till 
"V pk Lunds lilla Pr~vda"! . 

Till yttermera visso skriver 
jag att det inte är önskvärt att 
Vpk Lund får ett starkare 
inflytande på VB! 

Hur Pär kan få det till att 
j ag vill att årsmötet sk~ be
stämma i VB är för mig en 
gåta. . . . 

Det stärker mig m mm 
misstanke; att debatten i VB 
inte är till för att påverka utan 
för att förströ den blaserade 

"vänstern" i Lund. Inte med ett 
ord kommenterar Pär det fak
tum att VB (som han saluterar) 
kan komma att läggas ner i 
höst. Inget tycker han om mitt 
förslag att bredda läsarunder
laget 

Till Gunnar Sandin 
I nr 2/88 i anslutning till 

min insändare, skriver GS att 
han inte tror att VB räddar sär
skilt många läsare med en an
nan lay-out, eller lay-in. 

Uppfattningen att lay-out 
(typsnitt, stilstorlek, rubriker, 
radmellanrum, bilder och "luft
ighet") inte har någon be
tydelse för 'läsbarheten är en 
kvarleva frän de kladdiga sten
cilflygbladens tidiga 70-tal. 

Om GS läst ordentligt så 
hade han insett att jag är ute 
efter att värva nya och fler 
läsare inte bara behålla de 
gamla! Men GS uppgivna 
kommentar att varken lay-out 
eller "lay-in" Uag tolkar det 
som "innehåll") hjälper VB 
antyder att Gunnar "kastat in 
handduken". 

Mitt konkreta förslag lig
ger i linje med den "röd/gröna 
allians" som många i Vpk 
Lund och VB förespråkar. Vad 
är det för fel på mitt förslag ? 
Att det är konkret ? 

Rune Liljekvist 

Karin Blom 
Uardavägen D;85 
223 71 Lund 

stadsbibliotekets 
lundasamling 
Så bra att VB tycker det är 
bra att stadsbibliotekets lun
dasamling datoriseras. Egent- l 
!igen kunde nog VB kosta 
på sig att tycka det är mycket l 

bra. Den katalog som blir 
resultatet och än mer 
den stora lundabibliografi, , 
som kanske i en framtid : 
kan bli resultatet - blir 
nämligen till stor nytta för , 
den lokalhistoriska forskning, 
som såväl stadsbiblioteket 
som VB gärna vill stödja . 

Att öppna samlingen mer 
har vi länge önskat oss på 
biblioteket, men det är inte 
alltid så lätt att få pengar av 
de styrande. Just nu försöker 
vi att genom någon omprio
ritering (dvs. genom att låta 
bli att göra något annat) 
skapa utrymme för att öppna 
åtminstone en eftermiddag i 
veckan också. 

Stöd gärna stadsbibliote
kets lundasamling genom att 
agera för "nya" resurser både 
för öppethållande och dato
risering. 

Kom gärna på studiebesök 
redan nu: måndagar 10-13, 
17-20. 

Ingrid Andre 

stympa int~-~~~~!_na! 
-- ---,...........--: . ....,... - ----- . ---:i-- - -

Parkförvaltningens ide att vilja klippa lindarna på Klostergården eller rättare sag~ stympa träden. 
Byalaget har protesterat mot detta och inbjudit parkchefen Lars Jacobsson tzll extra byalags
möte. 

POSTTIDNING 

8 mars
internationella 
kvinnorlagen 
Glöm inte att redan nu boka 
in tisdagskvällen den 8 mars! 
Då firar vi internationella 
kvinnadagen på vanligt sätt 
med en blandning av tal och 
musik. I år blir det för första 
gången på Mejeriet. 

I årets förberedelser ingår 
en bred uppslutning av kvin
noorganisationer: SKV, so
cialdemokratiska kvinnoklub
ben, vpks kvinnor, IKFF m fl. 
Birgit Olssons Damorkester 
kommer att spela, Ngomakö
ren att sjunga, Mary Anders
son och en kvinna från El 
Salvador ska tala . Bland myc
ket annat . Välkomna! 

Kitt en 

INTERNATIONELLA UT-
SKOTTET. Må 8.2 i vpk-lo-
kalen, Bredgatan 28. Gäster: rep
resentanter för förenade vänstern 
i Chile kl 19.30, för Polisario 
k120. 
Bl RGIT OLSSONS DAMORK. 
Sö 7.2 kl 17.45 rep i Kapell
salen . 
BLASORKESTE RN. Sö 7 .2 rep i 
Kapellsalen. Urval inför skivan. 
KHF har årsmöte on 10.2 kl 19 
i vpk-lokalen, Bredagatan 28. 
Välkomna l 
VPK IF. Lö 6.2 kl 16-18 Ler
bäcksträning. 
VANDRINGSSEKTIONEN . Vär
vandring 6-7 .2, ring Gunnar 
Sand in, tel 13 58 99. 

lij=Hikl 
OL har möte mä den 8 

fg:-c~ri kl 19.30 pli partilokalen 
Bredgatan 28. Politisk fräga: 
motioner. 

~ECKOBLADET 
Detta nummer av VB gjordes ~v 
Kitten Anderberg, Gunnar Sand m 
och Lasse Svensson· 

Nästa veckas kontaktredaktör är 
Finn Hagberg, te l 12 90 98. 
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