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Fredagen den 19 december 1975 

Tomatsås med förhinder 
NU vet jag vad jag ska laga till m1ddag~ 
tänkte jag. Spaghetti med en riktigt mu~ 
stig tomatsås. Snabbt, gott och billigt. 

Och så banade jag mej in på Domus. Här 
hade man inte tagit intryck av kampanjen 
~XY ~tt stillsammare julfirande. Fler re-

~- AJ.a!!.skyltar än nånsin, fullt med folk och 
stir.r:!lligt. Men bullret ansågs visst inte 
tillräckligt, för vid skivdisken stod 
h01talarna på full volym. stackars expe
diter, undrar om ni inte har det lika 
bullrigt som vi på ve~kstan. Men där an
vänder vi åtminstone hörselskydd. 

M.en. det var livsmedelsavdelningen jag 
s lu.lle till. Mustig och fin tomatsås, om 
jo.g skullt~ göra det lit e lyxigare och 
blanda i färska tomater~ 

'l'oxr..aterna var spanska. Fan också, inte 
köper man spanskt i dessa dagar. Trist 
att Konsum inte ställer upp i bojkotten. 

'--' !>len jag: är inte så hemma i grönsaksod
ling, kanske finns det inte annat än 
spanska tomater på marknaden så här års. 
OK, det får bli konserverade. 

A~T konserverade hela tomat.er f anns t vå 
märken, Chlstu och Maximina Moreno. Bå-
da spanska. Av krossade fanns ett 1 spanskt. 
CCh nu blev jag förbannad. Det brukar im
;~rteras billiga och bra tomatkonserver 
f1:ån nulgarien, Italien, Kina och USA. 
Konserver är ingen säsongsvara. Det är il
la nog att inte Domus bojkottar spanska 
varor) men alldeles oförsvarligt att de 
;n~e ger kunderna alternativ. 
.. 
Det fick bli köttbullar i stället. 

w~ästa nummer 
av Veakobladet utkottr:ter om. t..re veckor, 
alltså fredag den 8.1.76. Obse~xå att 
prGnurneration gäller för 20 nr, oberoen
de av när de kommer ut. 

kommunistisk 

kommunalpolitik 

Innerstans planering skulle bli den vik
tigaste kommunalp::>litiska frågan under 
1975. P.tt döma av fullmälctiged.ebatten på 
årets sista sa!Tlilk"tnträde i december var det 
bara VPK som tyckte den var viktig. De 
andra partierna, som varit med i styrel
ser och nämnder och där beslutat om pla
nen för stadskärnan var förstås nöj d r> · ·-'"' 
den. Nen när VPK ställde krav på att par-

. keringshusen i stadskärnan skulle bort. 
och att det skulle in fler boende, ve r ka
d~ borgare och sossar bara ~rriterade. 

FCr>skolepZanen. var en annan viktig fråga 
under året. Den antogs i juni trots VPK:s 
protester. Den var skandalöst illa ihop
slarvad av kommunalrådet Ryde (m), och bor
de ha omarbetats. Nu pågår istället arbe
tet med nästa års förskoleplan, som kan 
antas bli bättre, eftersom flera VPK:are 
nu får vara med i planeringen. Trots att 
fullmäktige avs l og en VPK-motion om bätt.
re prognosmaterial för daghemsplaneringen 
har motionen i sak gått igenom och socia
la centralnämnden ska ta fram just det ma
terial vi krävde. Men man ·..rille förstås 
inte erkänna att VPK kom med ett bra för
slag. 

Linerogå~ens öde är ännu inte beseglat. 
VPK har hela tiden stött Linerobernas r= ·· 
mätiga krav på högstadieskola, fritlcts
gård och bibliotek. VPK har i en motion 
krävt att Linaregården ska byggas. I vän
tan på det kan man göra om en del av för
samlingsgården till fritidslokaler och 
bibliotek för alla. 

VPK har 1mder året lämnat 11 motioner i 
fullmäktige. 

Men framför allt så jobbar vi utanför 
fullmäktige med våra krav. I våra stads
delsgrupper kan du gå med och verka för 
arbetarklassens intressen i din stadsde ]_. 
Kampen 9år vidare 1976! 



VPK LUND 1975 
.I å:eets sista nummer' av VB tyckte vi på 
:t' ed att det sku Z le Vet!' a på sin p lats med 
lite synpunkter' på VPK Lunds Vel:'ksamhet 
wuier det gågna &et. Så vi haffade VPK 
Lunds ordföroande~ UZ.f Nyrrm?k, för att 
stäLla nåGra frågor tiU honom. 

VB: Hur har året varit för VPK Lund? Vill 
du nä't!na några framgå::"lqar och motgångar? 
UN: Egentligen är verksamhetsåret för vår 
'de l inte slut ff~rän i jan~ari, då vi av 
tradition har värt årsmöte. Men eftersom 
t: iden di t är så kort så kan man väl ändå 
ha några preliminära synpunkter på det 
gagna året. 
Allm&nt sett har vi, vågar jag påstå,haft 
ett mycket framg~~gsrikt år. Första maj
der,tonstrationen, sorn samlade 1800 delta
g..rre är säkert en bland de största fram
gångarna i VPK Lunds historia. Men jag 
skulle också vilja näuna en demonstration 
soill vi ordnade mot §32. Den samlade inte 
sa reånga människor som Första majdemon-
:.:; . .cationen. men jag tycker Qet var vik
t.igt att få till stånd en demonstration. 
i en fråga som i så hög grad rör kampen 
på a~betsplatserna. Den typen av demon
strationer är vi in·te bortskäm.1a med i 
d en här staden. 
VB: Två framgångsrika demonstrationer 
alltså? 
VN: Ja, jag nämner dessa som de mera i
ögonenfa.llande fran:gångarna. J'ag tycker 
dessa demonstrationer visar klart att vi 
dr det enda politiska alternativet för 
alla som vill göra upp med klassamarhets
politiken och kåmpa för socialismen. se-. 
dan ~inns det förstås mycket annat att 
peka p;l. Ett allmänt mått på at. t vår verk
sa~r.het gett gott resultat är att medlems
tillströ~~ingen för 4:e året i följd 
sl[tr rekord. 
!~: Det påstås ofta att VPK Lund skulle 
oestå av en samling radikala studenter. 
Är det så? 
UN: Förvisso har vl en större andel stu
denter än genomsnittligt :i,.. partiet. Men 
d0t fu.:- ju inte så märkligt: Faktum är att 
Lunds befolkning har en större andel stu
der:ter än en vanlig svensk stad. Fast det 
är. en ~~t att de flesta av oss skulle vara 
st1.1denter. Majori·teten av medlemmarna be
finner sig på en arbetsplats. Och det är 
en klar tendens att vi år från år får fle
ra. medlemmar från de för oss viktigaste 
grupperna, dvs. de som fackligt organi
seras av LO. 
Dessutom: i vår partiorganisation är vi 
alla oavsett sysselsättning kamrater i 
ka.mpen för sociaLismen. 

VB : I Västernorrland och Norrbotten dras 
ju VPK med svåra motsättningar. Att ni i 
Lund stödjer partilinjen är väl allmänt 
ktillt, men planerar ni några uteslutninga~ 
här? 
U N: Nu frågar ni precis som en sensations
hyena i den borgerliga pressen. Låt m~j 
säja så här: disciplinära åtgärder vidtas 
av partiet endast i extrema fall. I Vä
sternorrland har en uteslutning skett. så 
i·~,te är det någon "häxprocess" på gång som 
partifientliga krafter påstår. 
så vitt jag vet har ingen partimedlem i 
Lund gravt brutit mot partidemokratien och 
k(.'ngressens beslut. O::h så länge in·te det~ 
händer har vi ingen anledning att vidta 
några uteslutningar. 
VB: Är VPK Lund alltså fritt från de å
sikter som t.ex. Norberg i Västernorrland 
för fram? -~ 
UN: Det är :i.nte frågan om åsikter. Disci
plinåra åtgärder vidtas bara när någon 
enskild kamrat eller grupp i handling ska
dar partiet eller motarbetar dess politik. 
VB: Men har det int.e gått: mycket prestige 
från båda sidor i den här frågan? 
UN: Det kan man nog inte påstå. De delade 
meningarna gäller ju frågor som är av stör
sta betydelse för vårt parti. Vad som döl
jer sig bakom frågan om "synen på Sovjet
W21:onen" är egentligen frågor som rör vår 
väg till socialismen, frågan om den socia
listiska demokratin osv. - ·överhuvudtaget 
frågan om hur det socialistiska Sverige 
skall utformas . 

Vi på redaktionen~ Gunnar'~ Monica oah LaPs 
tacket!' för det gågna året oah önskat' ett 
gott nytt ·är. 


