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Fredagen den 2 april 1976 

11KF skaU inte dri'!Xl en säPUnje mot rege
·ringens ktir'nkraj'tspoliHk. ·Det är 1'ikt1:gt 
att KF lojaU följet' de 'beslut m:m har kom
mit from tiZ.Z i sta.tsZ.edningen. '' O':"den är 
Lennart Peterssons på Lunds Konsumdistrikts 
årsstämma i måndags. Lennart Pettersson var 
styrelse~s representant vid stämman, men 
han är oekså socialdemokratisk' riksdags
man, två roller som han inte lyckades att 
hålla isär i måndags. Yttrar"k"1et ouan kom 
som svar på en motion som k r ävde att ~ 
skulle använda sitt aktieinnehav i Syd
Yxaft för att.bl.a. få sydkraft att inte 
~ygga ytterligare ett aggregat i Barse-

--bäck, att satsa pengar på forskning om al
ternativa energiform~~ 

Distriktsstämman började med ekonomiska 
redogörelser över foreningens verksamhet • 

._____ li fick höra att om •J.i är riktigt dukti-
ga och handlar mer under 1976 kommer års
omsättningen att för första gången 
passera 1-miljardstrecket, och 1976 kom
mer att bli ett märkesår i föreningens hi
storia. Det är tråkigt att behöva konsta
tera att styrelsens enda ambition tycks 
vara att öka o~sättningen, vad man säl-
jer och hu~ man säljer det ägnas mycket 
lite intresse. En motion till stämman hand
lade om att Konsum inte skall sälja span
ska varor under den tid den spanska mot
ståndsrörelsen har vädjat om bojkott. sty
relsen rekommenderade avslag med motive~ 
ringen "säljer inte vi så säljer någon 
annan" • Att LO och RESO bojkottar Spani
en ville inte styrelsens representant 
kommentera. Att man kan lägga andra as-

pekt~r än ekonomiska, t.ex. ideologtska, 
på vilka länder man handlar med .förbi
gicks ocksA med tystnad. Ett yttrande av 
Lennat~ Pettersson förtjänar att citeras: 
"det enda vi kan göra är att hoppas_ aU 
utveckUn(fen gå:r> mot det bättre -i Spanien". 

Vidare i räkenskaperna . Domusvaruhuset 
vid Mårtenstorget sålde för 72 milj. l ~<. 
197_5. Konsums ungefär tio andra butik,.:or 
i LUnd sålde tillsammans för 37 milj. Ju 
Siffror som visar att ett st.ort varuhus 
kan ersätta och ta död på lågt räkna t 
tio vanliga butiker . Det är viktiga sif
fror att komma ihåg när man diskutera r ny~· 

etablerting av stora varuhus. stora varu
hus har en förödande effekt på när lig
gande butiker. Vi får nog se exempel på 
det när det nya affärskomplexet vid Cle
menstorget blir klart. 

Någon hade motionerat om att Solidar skal l 
verYa för att mervärdesskatten på livsme
del avskaffas. styrelsens motivering för 
avslag: "En föt»andrin{J av ~empelv1:.s mer-· 
vä:r>desskat·ten måste kompenseras i någon 
annan form av inkomster i statsbudgeten 11

• 

När blev kooperationen en statsbärande 
folkrörelse med ansvar för landets eko
nomi? Det måste ju vara så att KF har 
rätt att bilda opinion och föra tram en 
åsikt i frågor som rör medlemmarnas intres
sen. Denna rätt har vi även om regering-
en är socialdemokratisk, eller hur Len
nart Pettersson? Trodde du kanske att du 
stod i riksdagen? Vi trii:ltlde att du satt 
i solidars styrelse som konsummedlem och 
inte som politisk kontrollant från SAP! 

Efter mötesförhandlingarna blev d~t;:de
monstration av Hugins Vgenomtänkta, kon
sumentanpassade och prakt.iska el-pro
gram". Bl.a. fick vi bekanta oss med en 
bärbar hårtork: "den tåri{Ja s Zadden:~ he-
la 6 m:~ glJrr det möjl-igt a·tt röra sig me Z
larz spis och diskbänk samtidigt som man 
torkar hå:r>e t". 

Vi var ungefär 250 personer p'å mötet och 
det var bara tråkigt att VB:s utsände inte 
vann dert eftertraktade kaffebryggaren. 



HYRESGÄSTFÖRENINGENS 
Hyresgästföreningen i Lund kommer att sat
sa hårt på att bygga ut kontaktkommitte-och 
studieverksamheten under 1976. Det beställll:'l
des på årsmötet i måndags. 

Kontaktkommitteer är hyresgäströrelsens or
gan i bostadsområdena. En kontaktkoromitte 
skall försöka aktivera hyresbeta larna i · ·. 
sitt område till kamp för bättre miljö och 
lägre hyra men också organisera gårdsfes
ter och på annat sätt stärka sammanhåll
ningen mellan hyresbetalarna. 

Flera motioner till årsmötet behandlade 
just kontaktkommitteerna. Den avgående 
s tyrelsen hade behandlat motionerna väl
villigt och även på mötet var mru1 i stort 
set t eniga om att ta krafttag för att 
bygga ut kontaktkommitteerna och studi
~'rna . 

Den nya styrelsen fick i uppdrag att göra 
en plan för verksamheten. 1976 . Planen skall 
innehålla tidpunkt.er för möten med de bo
ende i olika områden. sådana bostadsmöten 
hoppas man skall leda fram till nya kon
taktkom:nitteer. 

I den nya styrelsen sitter som ordinarie 
I nga-Lisa Mårtensson(ordf.), Gösta öster
bring, Gustav Hansson. Karl-Erik Fred
riksson och Karin Kvist samt som supple
anter Arthur Götvik och stig Teg le. Ars
mötet . följde här valherdeningens förslag 
frånsett att Karin Kvist flyttades upp 
från suppleant till ordinarie. Det får 
s es som ett utslaq av årsmötets vilja att 
satsa på folk som är aktiva i kontaktkom
mi.tteerna. Karin ä.r aktiv i kommitteen 
på Klostergården. Samma vilja kan till 
uttryck när det gällde val till full
mäktige för hyresgäströrelsen i hela 
södra Skåne. Där plockade årsmötet bort 
en hel de l av valberedningensförslag och 
ersatte dem med folk från kontaktkommit
teer. Vid omröstningen var det genonqå
ende aktivister från kontaktkommitteerna 
som fick flest röster. 

I stort sett kan man säga at.t det var 
ett årsmöte utan allvarligare motsätt
ningar och långa diskussioner. 

De hetaste diskussionerna gällde för
hållandet mellan kontaktkommitteer och 
styrelse .. ~1ötet v-ar överens om att kon
taktkommitteeaktivister skulle träffas 
fyra gånger om året för att diskutera 
gemensamma problem. Motsättningarna gäll
de vem som skulle göra prcgrammet. för 
träffarna s tyrelsen eller kommitteerna 
själva. Efter cmröstning vann de som fö
respråkade självständighet för konmitte
e rna. 

o 

ARSi\1ÖTE 
Två uttalanden antogs. Ett på förslag 
från styrelsen. 'l'yvärr fanns det. inte i 
tryck på mötet så Veckobladets utsände 
kan bar a refel: era ur minnet. 

"Det är fel att ange ett. tak för bostads 
tillä~gen i kronor. Taket bör i stället 
vara den högs ta bruksvärdeshyran på or
ten enligt bruksvärdesnormen." Detti'i kra'l. 
riktar sej till statsmakterna.Av kommuner 
krävde man att den ska gå ifrån det var
sinniga s ystemet att grunda bostadsti lläs 
gen på hyran året före bidragsåret. Man 
krävde också att kommunen skulle stopp<. 
höjningarna av de konmunala taxorna som 
nu starkt bidrar till att höja hyrorna . 

Det andra uttalandet gälide barnomsorge., _ 
i Lund och var föreslaget av Rol f Nilssc , . 
Det återges i rutan neda.11. 

Notabelt är att tidningen Arbetet i s:itr 
referat om mötet publicerade det f örst<• 
uttalandet men int.e det andra. Veckobla-' 
det ringde upp Arbetet och undrade var
för, man lovade att ta in ut1:alandet, 
men ännu har det inte synts tilL 

Hyresgäströrelsen har alltid ihärdigt 
l! 

l 
och konsekvent kämpat för en fullvär
dig miljö och' fullständig service i 
alla bostadsområden. Därför ger vi 
vårt stöd t ill de aktiviteter som nu 
har utvecklats för at:t fö rbätt:ra den 
sociala servicen i fråga om barnom
sorg . Vi st.:öder den starka personal
och föråldraopinion som kräver fler 

il 

och bättre daghem och frit.idshem. 
Vi kräver av de politiska partierna 
att de genom sina representan·ter i 
riksdagen och kc:~nmunala organ, tar 
omedelbara initiativ för att nå full 
sVindig t:ä r.:kning av barnst~ebehovet. 

. Vi kräver: 
BRA DAGHEM OCH FRI~'IDSI!EM ÅT ALLA 
BARN! 

BARNVARDARE E'F'l'ER BEHOV! 

KOSTANADE'RNA FÅR INTE DRABBA LÅG- OC!i 
MELIANINKOMSTRAGARNA! 

LUNDS K04!vfUN SKALL HA DAGHE'MSPIA'l'S A'J.' 
ALlA BARN MED FtJRVÄRVSARBETANDE ELLEl? 

ST_!!!:!!~N~E--~~A"~~~!!_ .1=:~~~~~--~~~ 

GUM INTF; VÅltT VALUPP.PAKTSMIJTE PÅ SCJNDAG! 
Y.LX'YAN .l.S. 00 I STADSBIBLIOTEKETS HfJRSAL 
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