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D VILL SOSSA 
Att följa den socialdemokratisl<"..a kommunal
politiken, som den tar sig uttryck i Lund 
är en fa.scinerande sysselsättning. 

Sossaroa brukar kräva att kommunen använ
der sin kommunala för köpsrätt när det säljs 
någon f <Btighet. i c e ntrala Lurrl. Eftersan 
dom bara är sex stycken mot borga::nas sju 
lf'rlamöter i kommuns tyrels.en blir det nästan 
aldrig något köp a v ty borgarn"B. hävdar k~n
sekvent teorin om de fria marknadskrafter
na osv . . .. 

Når frågan om husen på Clemens-torgets syd
sida kom upp hade folkpar·tiet vikt sig för 
den kraftiga loka la opinionen och röstade 
för att man skulle utnyttja den kommunala 
förköpsrätten; då plötsligt röstade sos
sarna med m och cp och så gick det som 
det gick . När ma.n frågade sossarna v crf ör 
do;n h c.rle rösta t som dom gjort blev det 
mest munrncl och halvkvirlna ramsor till 
svar och aldrig några klara besked. 

Den 18 maj i år var e t t annat f a;tighets
ärende uppe till behandling i kommunsty-· 
relsen. Det gällde 1/9 (en niorrlel) av en 
Jj_ten fa stighet i centrala Lurrl . Ett vinds
rum på 20 kvadratmeter . Vi citerar ur 
protokolle t :D-iskussion uppstod, Va:P"J id 
v-ice Or'df'd't'anden flh ls Gustavsson yrkade 
att kar:llT/Unstyl~elsen skulle fi..-Jr>eslå kam
:rrv~..liful Zmä.lctige förväx>va fastighetsdelen 
1-~f" rå.ga ge-ru:m förlköp . 
Ot'dför>anden Gösta Lindeberg yrkale att 
l:ormru.nst):;relsen skulle avstå fr ån att 
utä'cYX fär:'köpsrä.tt. 

• 

Vate:r·iYJ.g begärdes~ sam fi.5retags cx;h utföll med s.ju rör.;tqp ( .. . J för l:ifaZ.Z till 
ardför•anden Gösta Lindet:er>g.s yrkande ocl! med se;:c Pester> ( . .. )för bifall till vice 
a1~dför>anJ..en N1:ls Gustavssans yrkande. 
Karnmunst·yl"elsen hade således beslutat avstå fr!in att utd'~'a förköpsrätt til del av 
fash{Jheten ... 

Sossarna kräver alltså att man skall köpa in sig med en n io rdel i ett vindsrum, men 
inte att man skall köpa södra Clemenstorget för att p å s å sätt ha kunnat fö rhindra 
r ivningarna där. 

Var finns konsekvensen i den socialdemokratiska pol i tiken? Är kraven på att använda 
den kommunala förköpsrätten bara ett spel för att: hålla vänsterfly.~eln lugn? Vad 
syftar den socialdemokratiska fastighetspolitiken till ? 

Detta ä:t> det sista JnWllY'et före indl-i.strisemester>n. Vi på redaktionen (Gunnar , Iars 
ex; h M:mica) behäver hämta n:yx krafter inför va Zet i höst. Nästa VB korrmer> u t den 
första vec kan i augusti (från vår nya valbyrå, haprxzs vi). Tyvä:r•r kan v1: int e sam 
Ny Dag bli daglig tidning månaden före valet, men v1: kammer ut med ett sort extrl!l
VB före va le t. 

Du har väl sett våra nya pt'enumerat.ianspr>iser: månad fram till hel- eller halvårs
skifte kastar 3:- sen kastar d~t 15:- per halvår. 


