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Inget större rabalder på förvånansvärt kort möte

E

tt kort möte utan
stora konflikthärdar.
Hanna Gnnnarsson
rapporterar.
Mars månads kommunfullmäktige blev överraskande
kort, utan de långa diskussioner som vanligtvis brukar föras
i Lunds kommunfullmäktige.
Men på dagordningen fanns ett
jätteärende: Kommunens nya
lokalinvesteringsprocess. Detta
dokument, som finns både i text
och i en flera meter lång bild
som kan rullas ut på ett bord,
beskriver hur Lunds kommun
ska gå till väga när ett nytt hus
ska byggas. Kommunen bygger
regelbundet skolor och förskolor, men även andra byggnader
som idrottsanläggningar och
äldreboenden (även om de senare ofta byggs av kommunens
fastighetsbolag LKF).
- Det är bra och nödvändigt
att vi nu styr upp det här och
lägger in ordentliga avrapporteringar” sa Anders Jarfjord (V)
och syftade på att investeringsprocessen idag är väldigt oklar
och svår att förstå både för poliF Ö R S T A

tiker och tjänstemän.
Alla partier är överens om
processen: “Vi har gemensamt
tagit ansvar för att göra en så
bra process som möjligt. Detta är en milstolpe”, sa Anders
Almgren (S) kommunstyrelsens ordförande.
- Vi får en tydligare kommungemensam prioritering, och
kan använda befintliga lokaler
bättre” menade Emma Berginger (MP). Men Inger Tolsved
Rosenkvist (FP) höjde dock ett
varningens finger när det gäller
att bygga hus: “Att bygga hus
kan jämföras med julafton, det
är lätt att man blir upprymd, önskelistan blir lång. Det är roligt
fram till slutnotan kommer, då
det kanske blir rätt dyrt.”
Förutom
investeringsprocessen behandlades miljöpartiets
motion om att inrätta en dietistfunktion i kommunen för
att arbeta med kostfrågor inom
äldreomsorgen, detta för att undvika undernäring. Motionen
fick ett positivt bemötande, men
sakfrågan hänvisades till budDomkyrkan tog ett halvt sekel att bygga - en
getarbetet inför nästa år.
lokalinvesteringsprocess som Lunds politiker slapp hantera.
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Ulla Andersson (V) talar i Lund
Första maj är arbetarnas dag Vänsterpartiet välkomnar alla till att delta i firandet!
Samling är på Stortorget 13.30. Avgång kring 14.00.
Sedan tal på Stortorget av vice ordförande Ulla Andersson.
Om vädret tillåter: därefter grill och umgänge i Stadsparken.
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Anders Jarfjord
nyvald ordförande

Danska Enhedslisten
största parti i Köpenhamn

V

D

Partiet har växt kraftigt på senare år, med över 300 medlemmar och en sprudlande aktivitet
känns det bra inför framtiden
trots det osäkra läget i kommnfullmäktige.
Ander påpekade att han ville
att “Vänsterpartiet skulle bli ett
parti för vanligt folk, inte för
folk som representerar vanligt
folk”. Det anger en öppen och
positiv ton som förhoppningsvis
bidrar till att än fler tar steget att
engagera sig i partiet för en mer
jämlik värld.
Årsmötet beslutade även att
Vänsterpartiet ska genomföra
en kampanj för att lyfta de osäkra förhållandena på dagens
arbetsmarknad, inte minst situationen för kvinnor.

I Danmark har Enhedslisten
stigit fram som en stark kritiker
av ett politiskt system där man
får samma marknadspolitik oavsett vem som man röstar på.
I en opinionsundersökning
tidigare i år blev det vänsterradikala Enhedslisten största parti i Köpenhamn och passerade
Socialdemokraterna. Det röda
Köpenhamn ser ut att bli ännu
rödare.
När de danska socialdemokraterna nyligen fiskade i grumliga

änsterpartiet Lunds
årsmöte
avlöpte
samlat och trevligt.
Men lite iögonafallande
var nog att en byggnadsarbetare efterädde en annan som ordförande för
föreningen.

et går bra för de radikala partier som utmanar eliten i länder
som Grekland (Syriza),
Spanien (Podemos) och Irland (Sinn Fein). Men även
så i vårt grannland Danmark.

Anders är ersättare i kommunfullmäktige, sitter i tekniska nämnden och inte minst:
är ordförande för Byggnads
Lundabygden.
Den tillträdande styrelsen består
nästan enbart av nya krafter,
som kan ge en entusiastisk start
på det politiska arbetet:
Anders Jarfjord (ordf)
Abe Bergegårdh
Görild Malmberg
Karin Oscarsson
Andrea Pettersson
Gunilla Wahlberg
Viktor Voigt (kassör)
			AB

SEB:s chef dubblade sin lön
till 30 miljoner - vad fick du?

B

ankerna gjorde en
samlad vinst på runt
100 miljarder kr förra
året - och nu tar cheferna ut
sin del av kakan.
Banker skapar inget eget värde,
däremot tar de rejält betalt för
att hantera andras pengar. Bankdirektörerna är bland de bäst
avlönade personerna i Sverige.
De verkar dessutom aldrig få nog.
Man undrar ju ibland om det
inte stämmer att bästa sättet att
Annika Falkengren dubblade
råna en bank, är att äga en.
sin VD-inkomst på SE Banken
			
till 29,4 miljoner kronor.
			
AB
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vatten svarade Enhedslisten
med att peka på vad problemen
egentligen består av: lönedumpning och utländska bolag som
inte vill skriva under anständiga
avtal för de anställda.
Danska (S) skämmer ut arbetarrörelsen, inte bara för att de
anammar en retorik som närmar
sig främlingsfientliga grupper
utan för att de använder sig av
ett språkbruk där man skyller
individen för samhällsproblem
som politikerna själva är ansvariga för. Det är nämligen den
politiska elit som danska (S) ingår i som vägrar driva en politik
för full sysselsättning - att sedan
skylla arbetslösheten på den lilla
människan är skamlöst.
Abe Bergegårdh

