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Frr~r}cHJt::ll do! ~ J .'1 jun i J ~~76 

1)c t ~ -.t <:t r lJ.n:ler dt: gena~~t.P \Tf'~Ck t ·.,rn ~~ ,. bi.~l.l.~~i':-: 

kornmuni. c-: tl!:l<:.a a_ppe.l J m·=,t_en i. Dr.1Jby, Genarp ·, 
\le-i er ~·)d \.:ch c.~ut::i.r·rt 1)rter· kr.iTtq J...~unc1_ "D-:_:,.·t: 
nc.r .i nt ·.c i. qår 11

, sa (:.\n åhtJJ~al:-~:.; 1 ·J)a l'!"Jy., 
ev-l·· v j U:-t)'r· hfmne: ,:1.:;·. l: år: .\tsY: i.l l ig.;; o>:·

t-.r=· r j ~;_kflnr-· d~i .t- n1a n J.rd:f:! set.t ti t.L vlt-r. t. 
~H~t l sAn 1.' 40-talet (nm ens d~ ) . M~n rn
:~ul.t atPn f rJi.n <'l e sena~_:;1:. E· valP.n ·;isar: p;~ 

f'n .h.rnJ l!f.;t c-nr::" i pro,:•:'nt r~~knut stark up;..·, .. 
qc~P<;1 fi:··J:· VPK p.l. såc'li:ir·,a nUillen. D0t. äx. 
h'''1.h~r .'Lnt.e~ c; i st;~ gcl.ng(m s•ml d e hfx· <"V 

·v-år a ömpcl .lmt~t ··:. spat.x:·.lllt:>l:' . 

J.~'\n h·i!' .. --~?.ng~:-;~ vt:.r. t.~~H1;~1~ fOr mi.)tnn:..t '' ~(;x 
1 i DJP'1-:~rs a.rl'}e t.~:td :1q " .. .[ h.:.~s.tds r>c!l v ·Lni.'.r ds 
f0ref·~'ll. c• rl ·iqh •~t.( ' r• st>:.T i dr~.ha t: tr.n om 
h.ur-rlötb.'l.nc..i .. !J-L r'let vax att axbetsdaw::n 
1-:~ll:'i: i'; de!-; f·~-t· rd la ( i.n• c,~ b al: a ~<m;~ba.!~ns

f.·:·n· .~,.J{h"';,.;r) .. rh_·· t v·ar .- L; . tJu hal." några Ll) ... -

utJ ·t ·d"~ ·r'-' 1'\:>rkJ.,~ r.at -'l.tt. det f.i.nn s "!;a:n
hä .L l ~,,.,~:;,n u:Li.~!vL nf-.. rvm;,Je " för en :.><~x•:jm

rn:;,.r~=;d.dn f{_) t ·~-t F:fi:cr.· ~.r /000. [)r.-: t ?.:r: !:.ron
rnr.t .L~('l t·:u tn ny.li.~rc· p J.;jt·i t .. ::; Jg ÖV Al tal;1~.; &V 

!,":;l1nmu~ .Str."ir·g at.:t :=.k jL1ta f: U .. ,~ r: t1 U p[: 

b.~it.tr.:i. ttq .sn· f ,·',r Löntoqa:r.nö;) dcsammn t>c:m 
,..n '0 !tng· h.!iv\lade il t t 4F --·ti.nnnarrwf'!ckan 
si~ u n P i. nnebbra x·uin för Landf:·:t , nämligen 
a!'J·,~;t:sX'.ör.:.<~n:~;. V:i.>.;st "kost.at: " det. !VJPn 

h=t.r saru hdJ. J.r <.·t rk1 att. l<ita t:.i.otus,·mtals 
s L \:" :1 t u :r: arbetsliv e t . cc h gå arbet..slh 
s ;·J r.;r:\ finn~; det· ocks2'i J:åc'l att. korta ar ·
.'J<::t.s.Lidc.'n. Fl.e:r Lr.·hö v<:.,I anst.'Lllas - j.a, 
mc·n aJ:bE:t.Ekrz,fteu finns j 1. 

VPK ~'i.J. i d<:t(f det (:~n0a part.i som ställ.Rr 
UP!) kon}~n~Ld k:r:av P·'· en km::taxe arbo't:r:
tid. Vi vill ha siu ~in~8rs arbetsdag 
r e:Jau n ;.\ ::;t.a b t~ och s f~ =~ t:i mmars 1980 . 

Dc t·. -'ir i.rh'!<"l1 ti lHäLLighet att vi gå L t 
u·t mc.l v!ix kampanj t .ill orter.· som Ve
bE-; öd. v -:, 'iE't a.ll<I hu r- sJ\.da:na ort.ez. 
se!. ut... r_~cL ~.!.1J.'\Te l~~~:r ~ :."l...rb~tst .i llf,3. 11r~na 

r.";,;:·ko· :i nt.e t i.l.l p,:, l.iin~[a vaq;:u· ut.an 
d~.! f lP s l;;\ S·::J'!:"ci b'5r däPl.t.e å.t' t.'.;'l.mgno 
att Ff:"t!:.iL;l :i.n t i].L Lt:.nd e.LJ.e:r Nalmö 
för ,:< · t f:,_ a1··b ~~b::.:. Päkn.'J.:r man IIK~d de 

!--.t __.., 
CJ 

Jm·! f<0mt.e !> PU•t::: s t:erve·~.lr.an -· t:rot_s att: den 
;.;-n;:J.~"~.st lll C: t.~.:. \." f.«<1.t' tJo &.nirlut~=~t·s !{ort:.::il'"'f=..::: a::~

.bet: :::::d a,-; . 

l .;nqa c.n::hf·t·!:::r·e;sm·na - cch va:r:för sk~J] ·• 
le rna.r>. i. :J t:., de t -· b l 1.r r1et.. arbct~d.a -

gar ~;:orn c·i:t.a Li.qqer kö.r"'g tio U.maar. 
Oc \·1 dr.:t ±:Jnn~: en färsk utredning som 

visar att f6r Je m~nga som !6r . . S i.na 

arbe t:. ~::;re!'-.sr- är h§nv l sade t:i.1.J de us
Ja a .l .lml!tnnC~ lcon-a:nm•ikationerna år 1"!1-
v.~" t.l.nmurr· lng-::·t .::nan l.iq!>. 
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'\i i har Jn·tp c&d", ~;äger lllOtst,.!u;dnr.na ti.l L 
.ko·r tart! a:r.:b'7~t.f-'{d~1qf' !"'Ct! " .. ~ 5-lka. ~!:r (\{~ ~c\."i " .,. 

,_' (·' • d(~t. fir ~;am:nu k.r ;'lfh:r !':Om a.ll.t.jd be
k.';mp?t:t:. ''lJ:bei~yt;{d ~;förkot:t:ningr:u ~Jr::h .l' ~) 1.·-

*- ---·---·· ·-·--·· ·--··- ··---- ;.·-------·-· . ·--------.. -· ·-----·- ---,--- ··---·· ·---- .... --·--·.- --·- --·-·· ... -----·-··----------·--------~--

Sf)M)Iilllf~.llf;Jtl~'l' Jf)7(J l ~~~~~:;l:J t~~~ ~:~cl~c~m~l;:~:;~i~~-~n;;~~~d;:ns::.~l · 
1 . .!:_j(.l.l •-::11ll r:,'lp :; n ,) q 1:r:t vr•t'·kamre.tm; \:rLn l' dc.n BOLClCt-.ii\ i lt.a.l.ier:. . Dä.1.· fi'',r nvm hl . d. c; 

l . 1 ' l . .. . . .. Sr'·.,·.·,r,~ . , _.)l':.;_. fr2'ln~'Yll.t r-ol.it :ik L.'::r atL lx~var;::J do"'n (j"rilld.a Ltll'o::. t.1 .: 1 t:~t. t. t.~ .~ .i ,i'JC:r 1 dU . . . 
s':.t1dsJ.::trna n, Li J.J.. Gk:!~.i1nad fJ:t.n i Lund , v,:.r· c·n .r·.ar!L.::!'.;t.i~;}r L·P r.J .'lt·:. ... :.(, l :::f~ fi'n:: c~~:: .. ::;.Jn1 

.soTntnä -r· .. .i\.1La 
;r;t;dle rnm.a.Y~ t·--~ .... !!lpa.t.i:~<··)·r.t:.·r o:·h vännPr ti1.i 
·~/1:-·F -~ inh~ (~ dr-~_:, ,=lt_t. ' tf..'L..t' ,'1. J1)a:·-:~J .. 

juJL 

T ,'i .P r -:)~J 1 : arrut~f:.1 t~ s t ttr : F3:-:·:.·?~1 ~),.-~ /. -./ l:.". n 1\·n ~-: t. i.l(.~".:.r.-:1"') 

.',_':·:!(]' ,. !NU .~ ~ : t: ~, 7:t·};-• .-.,/..f .J [ .. 'O. ;-](il-t ... ~;~1·_,' ,)· 'J.l'li:i"P--;"-::~}~).::t">, 
u i·; , ~1.~ -i L~-·tt:;!) .:f~~.·r~ 1.\l.Y' ]·; CA? l: :..rJ-?{1-i..rn ~ . .,., 

~~'i'~"-'~:..·.:t "..;.,.:fl L--t:~:z. (Jct i l Ol'f.t:.r·;L·~·:, .. o.:·;u ,_·Z/.;?:· 
.: :.::.:·c!:;t.7, -~~:~it_i'-l ,'J e~ .~b1. 

8c:h det-. flnJ1o3 rr,:-1cket att lär;1 .'ivm1 p<~l 

f!i?n ursp!'1Jngl.i.9a resan h.u 'Ii t;) i vi i·. tvugn. 
ai·t. ~k.~< ;J-t·a p [, , c:ch •.r i f.:tn;f.;s J.!tr n n att 
vi. n.:,scl: onkrLng dt':l'l 10-L' jul.i. för· ;:;tt 
var,·l L·orta .:J.:r.vgt e n veckCJ. . Då hal.' vi.. rQöj-
1 i.gbe ~~ ut.L rR,1. L vi;.l o1nL.:~.Jldt;.r.t.~gt1n a 'v P(~J 

Vi ri:stt' fc·.rt:fa ra.ndt? plats :ft::'r int..rcsserade, 
Sc~l t-,:;,q k r)n+ a.kt r:wd rl'hamas Schlyt.er te J 
14'/50~'; 0 1:·l du vU1 :i:ö.l ja mr)d. 



BETSLÖS VAKTSTYRK 
Från Dzmds lvtus·tk- och Han~t:ver~::{hW·I har 
1n: fåt t f öl jande Bldldr7:'Ylfl av parl<feM.e.n 
och tUY'e1"Y'ti.X r•w-z t den. 

D.i.nsb&nan hade vi just. satt upp. Lekverk
stadens lera, papper, färger, bräder och 
verktyg hörjade att kow.roa på plats. •räl
tet reste sig sakta mot den alldele~ hlå 
himmel~-Ljudanläggningen uppmo~eraces 
och dassvagnen hade just anlänt. 

pet var fredagmorgon den 4 :e på Gröning
en i stadsparken och det tredje året i 
följd ~-1usik- och Hantverkshuset· skulle 
ordna parkfest. Efter en månads i ntensivt 
fixande"" var vi J. i te ne~vösa: "skulle 
kaffekokarna funka? skulle elektrici
·teten fixas? och framför allt hux· skLllle 
det gå me d polistillståndet?" Den senas
te veckan hade några av oss ägnat all 
sin tid åt att förhandla med polisen 
om tillståndet som vi måste ha till fes
ten. Vi hade lämnat tn ~nsökan i bör-
jan av maj. När vi efter påstötning-
ar fortfarande inte had.e fått besked 
måndagen innan festen ringde v.i upp än 
en gång och vi fick till vår stora för
våning veta at. t : "Det var sånt bråk för
ra året på parkfesten", och vidare at.t 
vi skulle bli tvugna att hyra tio ord
ningsvakter fr ån ett vaktbolag. Vi viss
te att det inte hade varit något bråk 
på förra årets parkfest. Vi insåg att. 
polisintendenten som skul le lägga sis
t.a handen pc\ ti ilståndet inte skulle 
ändra på något som ordningsavdelning-
en sagt om inte vi handlade snabbt 
och slagkraftigt. Att ha tio uniforme
rade o rdningsvakter på parkfesten an
såg vj enbart skulle inverka nega
tivt och dessutom skulle rälmingen 
gått. på minst åtta tusen kronor. 

Efter en veckas ivrigt tjebblande 
med polisen försto~ nog både polis
intendenten och chefen på kansliet 
Gert Ekelund att "bråket och den 
allmänna oordningen" Ordningsavdel
n i ngen talade om var lite överdri
vet. De enda skriftliga utlåtanden 
som kunde frambringas var de tid
ningsartiklar från förra årets fest 
som vi klippt ut där ordningen be
nämndes i speciellt positiva orda
lag . 

När vi 1:ill sist fick tillståndet på 
fredagen , samma dag som festen började 
(!) löd notan på fem vakter, Olustiga 
till sinnes hyrde vi vakterna. Vi tycke~ 
självklart att beslutE!t är helt barockt 
och dessutom en allvarlig inskränkning 
av m5tesfriheten, då kostnaderna för vaR
terna är helt orimliga. Naturligtvis sk~ 
v:i överklaga. 

Fest.en började· kc.mma. igång och folk 
strömmade till. Trot.s att programmet fr an 
scenen pajade lite tycker~ att park-. 
festen var något mycket positivt i LcUJds 
kulturliv. 
L.ekverkst.aden där unga och gamla ku11"db-..... 
måla, snickra, dreja, trumma m.m. fun
gerade bra. Positivt var också tältakti-' 
vit.eterna och gammeldansen. Synd bara 
att det inte fanns mer som manade till 
egen aktivitet och samhörighet över ge
nerationsgränser. 

Vi sålde över 2000 pinglor för 4 kronor ': 
stycket för att täcka de mest grundlRg
gande kostnaderna .. Festen går nog ihop 
bara vi får några av de sjutton tusen
lappar vi sökt· i bidrag från komnunen, 
men man tycker att de kunde ha hört av 
sig före festen. Några större förhopp
ningar orn att: vi ska få bidrag som täc
ker de gager som borde utbetalas ti ll 
musikerna har vi faktiskt inte. 

Till sist vill jag hälsa alla välkomna 
till Pca?kfe.c; t på l'aZZ:Piken i . PUdarrms
parken 1: fvl'llmö som föreningen Huse t: ord
nal·' den l2 och lJ jum: . 
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