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Klockan kvar:t över två nai.t.en till i dag· 
f~~tställJe kommu~fullmäktiqe den sk~tte-
11öjnjng om en krona son varit k'.a:t: allt
sec: .'J.n fJVer~~nskomnH~'l~;e;! mellan socialdemo
k'"uterna c;ch de borgerliga part:i.erna i 
hudge·::beredning och komnuns~yrelse. 

\/PK- ledc;ir!l5terna deltog inte i. ':.>2sJ.1Let om 
skatt2höjning. De ville ha oförän~rno 
korr:..r;unals1·c.t:.-. !-1ct.iven redovis-'i ·~e~. i de
bn.tt.,~r., liksom de f3r:ut red.ovisat.s i P.n 
mot. i..cm u<- h även ~ VB: skat.teh(.i_jningen är 
obr:;hövlig. uet. firms pP.nqa:r på nära håJ.l, 
: l.undaföret:J.gen som trots gcxia vi::ster 
kommer undan med e lva mi l joner mindre i 
" 1"c· t-t i år. 

Skal:t.eh.ÖJi:lLpartjerna var när'Dast. chockade 
inför· VPKs 1·nrl . "Det ~Jt· mot spelc:>ts reg
ler J Ni v iHar j n inget ansvar!" Men vi 
'1dr ställt ett konkret förslag, en upp--

~vaktnin9 med krav om höjd bolags s'-; •'l. t+ för. 
att hålla .löntagn.rnd skadeslösa. Se på 
stadc~n r.Iew York som håller p~. att gå i 
ko'1.~o;:urs . Tror ni. inte at·. dess leC.a.re har 
ff..rsiJkt håll-'1 sej till "spele':s ~eglec "? 

'- Det. ttr barc-L det a t t :1är kapitalets kris 
förvärras rdtr man s11åningom !::n punkt där 
ö·.rervältYingen av bördorna m:1ste slut.c'l., 
då m-J. n får söka "ornöj liga" l.ösninytr. 

'-Iär Per: Gahrton va.r: n~· i 1..unds kommuri · 
fuL!.,rr,å,:U.l.ge ·xh det gick till vetering i 
en fr;)ga om socinl upprustning kontra· 
nedrustning, kunde de·=. gi ett F~•rva'ntc:i.n:c; 
sus i. S«lonqen n~i:r- uppreperen nf' .. nnac:e s-~j 

ha~lS :'iat:m. Gahrton hade ju änd,å skrivit 
och sagt sådant som visade atl_;ha~ hade ., . 
i.nsikt·.er om vård och människ.or~-.behov sot. 
inte var särskilt vanliga hos en bo.;._.gare. 
S]<ulle han nu dra kcnsekvensen av:dettau 

Nu är det S!=n län e s:). ut på. det för vän-· 
tansfulla suse:tJ: .för man vet. a,tt Gahrton 
konmer att -rösta "rätt", dvs med modera
ter och övriga borgare. De vackra dekla
rat.ionerna, ofta vittnande ·C'1 goda .-kuri
skaper och s'ymp.3. tiska ås.i:kt-er j hår inte 
upphört, 'men pa s1ute't lyckas' han alltid 
på något sätt forbinda dem med ett: kon
servativt· ståll.ningstagande . · Sist gä:1Jr1 • 

det daghemsutbyggnaden, där i1an ;>r:,';.Lot 
sej till den knappa majoritet som avvi-· 
sade de högst kcn~{reta Jr--raven på förbätt:
ring. 

1-ltihända leder detta till samvetskonflik-· 
ter, blir ett personligt dilemma. för Per 
Gahrt.on. Det to.rde dock även vara ett po
litiskt. Öppet. pågår en bit.t_er st!id mel
lan Gahrton och den riktigt konservative 
K A Levin om en topplats på riksdagsli
stan. Ska folkpartimedlemmarna vinnas 
gäller det att visa sin obrottsliga lo
jalitet mot bprgerligheten. 

Vi tror att Per Gahrton kommer att vinna 
den striden. !>ien blir han fördenskull 
riksdagsman? När han mister sin radikala 
image förlorar även folkpartiet sin, ef
tersom det är han som stått för det i~ 
s 'laget i bilden av partiet. Därmed s ·ju -
ker kanske andelen av·ungdomsrösterna 
f_;ån tre procent till noll. Kanske mis
sar han rentav platsen i fullmäktige. 

i\.ommuidLi .! lrpäldiges presidium- fr h 
Per r3!omquis+ (n;), .Egon F3run! id (s) 

och :;ven G Han~,son (c) •. Ögonen fCJ!
:er lätt ;hop npJ sm~timnerna. 



PAPEGOJE;~ 
LYCKAN .... 

' '\l . 
Urrler november börjar man bygga den nya · · 
stadsdelen Papegojelyckan på Väster i · 
Lund ·. området ligger bra till och verkar 
til.l sk.illnad fr4n .. andra nya stadsdelar 
vara vettigt planerad. · · · 

Det finns emellertid en mycket viktig in
vändning mot området. Man kommer att byg
ga 422 lägenheter i flerfamiljshus och 68 
i radhus. Många barnfamiljer kommer att 
söka sej till området. De kommer säkert 
att känna sej lurade, för det finns inte 
planer på att bygga en enda daghemsplats 
åt deras barn. Fritidshemsplatser saknas 
också. 

VPK tog upp frågan när stadsplanen behand
lades i komrmmfullmäktige i mars i år. Men 
vi talade för döva öron. 

Vi tycker att Barnstugautredningens för
slag att man inte skall bygga nya bostads
områden, större än 200 lägenheter, utan 
att samtidigt bygga daghemsplatser åt al
l a barn som skall bo där, är bra. 

Lunds kommun har arbetsgrupper som arbe
tar med förskoleplanen. För dem är det 
ett mycket stort problem att försöka läg
ga in nya daghem i färdigbyggda områden. 
Lösningarna blir provisoriska och kvali
teten sämre än om man kan bygga samtidigt 
med området. 

Därför kräver vi: 

Bygg int~ in daghemeb~ist~n i de nya om
råd~na - den gam la är' stor nog! 

Bygg dag- oah fritidsh~m åt barnen på 
Papegoj~ Z ya kan! 

Handla innan det är för sent! 

(m) säger ifrån! 
Elsebeth Krantz (m) har i en interpella
tion i kommunfullmäktige till kommunalrå
det Ryde (m) frågat varför bara VPK och 
SAP (och inte t.ex. moderaterna) har fått 
vara med i de broschyrer som ges ut av 
fritidsgårdarna och där olika aktiviteter 
i stadsdelarna presenteras. 

Snälla Elsebeth, det är inte så att mode
raterna inte får vara med, men, och det 
säger sej självt, har man ingen ak'tivitet 
ute i stadsdelarna så har man heller ing
en att presentera. 

·· la.lrrlauetg~:!n<i. i:\V !.Sveciye.3 För'skolc.l ärllres 
. , Ri~sförbund nyvalde vid sitt årsmöte den 

'" · 1.9 ·,111 större delen ' ~v' sin styrelse .. . Ord
., förande blev Margareta Dike, ·;Sekreterare 

. Inge.r svensson, kassör Britt-JI-1arie J ohans· 
son, samt Yvonne Ahonen, Ulla Jonsson, 
Chris Nilson, Tom Nilsson, Anna-stina San
nerstedt och Inger Svensson. 

SFR ingår i TCQ-förburrlet SVenska Facklt.
rareförbundet, vilket förhandlur om lönt::r 
medan Förskolelärareförbundet bevakar öv
riga fackliga frågor. Till de krav som 
diskuterats bland förskolelärarna i L~nd 

hör en sänkning av barnantalet i avdel
ningarna, fast vikarie och utbildning p~ 
betald tid - många t jl:nster inneht.s u' 
av personer som inte fttt nJgon utbild
ning för sitt yrke. 

Förskolor och daghem diskuteras liv'" -·· 
just nu, också i Lurl. Anställda, ~~rJl~ 
rar och politiska o~ Janhation~ (j nh 

minst VPK) har sttJl t en ::ud kr ~v på l. :
byggnad och förbätt:r.in •• c:.v vcrkc:::. mhc'::r :1 . 
Aktiviteten hos fackcr ganis~tionernc ~~ 
inte minst viktig , r -::h v i. sl<a j VB J...0.C 
söka att rapporter a f.:å :1 fC..::c;kclell.i:·ax ~
kretsen i Lund. 

Den blåsorkester :-c:n V PK Ll.md startzl t un
der hösten gj.Jrde sitt första framträdan-
de i samband med MP~-demonstrationen den ~ 
11 november. MPLA-marschen spelades, lik
som Internationalen. Repertoaren omfattar 
inte så många stycken än, och orkeste~n 
befinner sej fortfarande under up;:>bY'J9'na..l. 
Nu var vi 21 men sikta:.: till ett anta·l a v 
åtminstone 3J. För den skull har vi sta.r
tat utbildning för nybörjare, och ytter
ligare en kurs beräknas starta efter ny-
år. 
Vi brukar öva \·arannan lördag kl. l - på 
Musikhuset, Grönegatan 14, och aL.<. .;.;· 
välkomna att vara mer..l. Ring Ev3 l>· · , 

14 50 38 eller Gunnar Sandin 13 82 l~ 


