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Fredagen den 23 april 1976 

Den ;;g :Ipr·i.l behandlar komrntmfullmäktige 
r:n st.e<c1BQ.laneändring som gör (let möjligt 

----·a t t byqqa en barns tw:ra 30 mPte r fe An nor
r·a r· ingen. Tomt-.en är Drsp:nmgligen av
sed(1. för paxkerinq och följakeligen di 
,~e}-t olämplig för (~n ha:r.nst.uqa. En par
kr:r ingsplats på 6:. platser kommer dock 
2n:t behiillas. N.~gra mätningar av buller 
och föroreningaJ: har, vad vi vet, ej 
.f') '!Okomm.L t, u t:an stadsbygqnad s dir ek.t.ö
~n menar at.t en vall mot väc;en "t..oT-dc 

u.t;-:;t>r·a tiUA&'!J(Z.:gt hu.lleY'sl<wl/fl'. 

Vi ss t ml1ste vi. ha fler barnstu.'}or pA 
Norra Fälil.den, lllOn vJ U du verkligen att~ 

di.nc: <:=!ller andra~ barn sk;:lll tilJl)!:"inga 
en stor del av sin vakna ti(] jJ avgaser-
na f x.<i.n den hårt trfikerade norra rinqen 
med mot:orbul] er o öronen be la tiden? 

~ Skulle du vilja arbeta <lär? HaY' men tänkt 
i.nhägni:l barnstuge:tn med ~11".qa st:akc::t, an-· 
värv.ia per sonalen som vakter P::.ler helt 

~örbjud11 utomliuslE>k'? 

Bax·nstugan blir inget prov.isor·imn , utan 
ett sta.bi.l t välhyqgt hus som vi av kost
nadsskäl bl.lr t.vinqade att använda för 
många genE!rationers barn . 

Vänsterpartiet Kon:munisterna komroer i 
fullmäktige att kra.ft.igt pr.oteBt:era mot 
detma dåliga lösning, som skall påtving
a~=; os-s- och <:.ör.eslår at.t man gör '?'n sn~l;:;h

ut.redning om annan lårnplig tomt, och i 
värsta fall offrar parkmark . 

VPK l~ FÖR BPA DAGHEt-l ÅT ALLA BARN, HF.N 
DET SKJ.i.LL VARA BRA DAGHEM! 

Dett.a är VPK;s ståndpunkt. Var står de 
ar.dra ,oarLierna i denna fråga? Det visar 
sig på kornnrunfuli.mäktiges sammanträde 
den 29 april i Stadshallen. Sarnmant.rä.det 
M. öppnt för ~ii.a intn:sserade . Gå dit 
oc:h lyssnat 
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Inbrytning h~s VPK 
Na.tt:en ti.ll långfredagen tog sl9 någon 
in i VPK Lunds lok'\ ler på St.. Aim~::-qa ta n. 
Eftersom m.':;n tyJJ igen inte hade n:,;ck<~l 

gick man fönstervågen. Ve>ckobladet.s 'lt-

sände, som var först på plats, k,mde 
konstat.era att förvånan~;värt nog :,ade 
man inte vapdal:i.serat utan t.värto'll :,;nyggt_ 
och prydligt gått j genom alla lådor och 
papper do..::k utan at1: förstör-a n~crot. 

1'ill och m~d VB:s ögom:ten, skt·:i v
maskinen var kvd.r. 

Hen kas san var l~insad. r-1ed. ta nk s på v<'lr 
ek•::)nomi är kanske länsad inte det 
rätta ordet. Vi får hoppas att de~ åt
~nif!stone räckte till en korv och kan
ske också en lättöl. 
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l v å!'':'- l' ed:ohladr;exl:J."t'l tJ: U 1 maj 
,.tY, •f _, ··t·-' ;t t " . • - ·~Y' ue, u. /1, aen ;:;· .:;ma Je:;& Hom 
~.:wr;Z.uta.r 1 r:v:.j-fiJ.?aruiet på kväUen 
skall håZ.Zas på Nm'ra Päl.aden. 
Lo k a le'7 hm• änd.Y'a f; s U Zl 2'YR O L s 

Polkeb3 Park. 'l'{den mo kl 19.00 
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