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U.i tre veckor efter valet1 när alla siff
ror är definitiva, är det dags för en ut
v ärderin; av valresultatet. Hur gick det 
för VPK Lund? 

VALET l LUND ... 
VPK ökade i Lund till 5.054 röster 

till 9, 7% av väljarna 
till 6 mandat 

I t vå valdistrikt är VPK I.urrl det starkas
t e partiet totalt sett och i fyra distrikt 
stör re än socialdemokraterna. 
I hela centralorten är VPK st.arkare är 
r i ksgenomsnittet, endast i "villaföror-

- - ~rna" ligger ~iffrorna under~ 

VPK Lunds starkaste distrikt är områden 
som östra Torn och östra Norra Fäladen 
med mer än 20% av rösterna och stadskär
nan med 15 - 20%. VPK är också relativt 
starkt i nyare hyreshusområden ( Kloster
gården, Norra Fäladen) med 10 - 15 %. 

Sammanfattningsvis kan sägas att VPK Lund 
ök ade mest i områden där socia1demokra
terna är svaga, men gjorde också f::z:amstag 
i typiska .arbetarklassdistrikt. I vissa 
av dessa distrikt fördubblades VPI<s andel. 
Framgångarna i kommunalvalet har gjort 

'------. Lund till en av landets st.arkast.e VPK
. k ommuner • 

VPK I.urrl fick 1.176 röster mer i kanmunal
valet än i riksiagsvalet. Varifrån kommer 
dessa röster? 
Soc;ialdemokraterna med Birger Rehn i spet
s en pås.tår att det enbart beror på att in
vandrarrösterna gick till VPK. En noggran
nare analys av siffrorna visar i stället 
att 4 0 - 53% rös~de på VPK, dvs. maxi-

Ring och prenumerera! IIJ llaj520G95J 
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malt 700 röster, övriga "extraröster" kom 
från människor som röstade på andra partier 
i riksdagsvalet. Dessa röster kom både från 
borgare och socialdemokrater. 

Varför gi<Jk det så bra ftF. VPK 
i kcmnunalvalet? 

Orsakerna är flera: VPKs aktiva arbete ute 
i s tadsdelarna, i fackföreningar och i de 
a ntiimperialistiska soLidaritetsrörelser
na kan nämnas. Bidragande till framgångar
na har troligen också varit dP-t progressiva 
arbetet i kommunfullmäktige, där de fyra 
kooununisterna agerat i daghemsfrågorna, 
bekämpat skattehöjningarna, avslöjat. myg
le~ ·--st:ads-p1-ane-ech- saneri:ngsfr-ågor. 
Många människor har helt enkelt tröttnat 

·på det kommunala myglet och stödjer där
för VPK. 

Tack vare framgången i Lund kommer VPK att 
kunna uppfylla ett av sina viktigaste val
löften inom kommunalpolitiken: fler kommu
nister i fullmäktige innebär att VPK blir 
representerat i nämnder och styrelser, får 
därmed bättre insyn och kommer att kunna 
avslöja hur de styrande fattar heslut över 
medborgarnas huvuden. 
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... OCH l SKANE 
Vi har i Veckobladet glatt oss över VPK:s 
valframgångar i Lund. De får dock inte skym,
ma bort det faktnm att valet gick rätt risigt 
för partiet i stort. I ett garnmalt fäste som 
Norrbotten förlorade vi var femte väljare vad 
det nu berodde på. 

I söder var det inte fullt så illa. I . M-läns 
riksdagsvalkrets ökade vi vår röstandel med ' 
en promille, i fyrstadskretsen sjönk den Li ka 
mycket och ~ Kristianstads län med tre pro- · 
mille. Den geografiska bilden är splittrad 
och resultatet inte alldeles lätt att analy
sera. Sämst gick det dock i vis~a kommuner i 
norra 8kåne där vi traditionellt hc:t.r haft en 
viss styrka, men där anhängarna av rent bio
logiska skäl håller ·på att decimeras. 

forts. n&; 1;a n ida 
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D€1t •Ji-8!<- ,1)l~tf'-:~ heller särskil t bra i städer som 
Hels~b~.~~- )5'ch t~al:nö. txots att inva.ndrarna 
inne1~x ~~f - ~~sst tlllskot.t. i koJrr,nmaJva~.et. · 
Frcun!Jatll!)a't'na::ht,·:mför Lund låg istället på or
ter där partiet tidigare varit svagt. De tyd
~igaste exempeln är Eslöv och Kävlinge, där 
VPK-arbetsgrupper verkat under ca ett års tid, 
och aktiviteten belönades med var sitt man
dat. Men även i den sydskånska landsorten, 
:lär VPK-föreningar och -ek.tivitet i stor ut
str äckning r;aknas, gick partiet starkt framåt. 
Past tnan skall kanske inte göra allt för stort 
väsen av att man ökar frå..11 en halv till en 
proc en t av rösterna. 

:Je t. Y.t~ lat;ivt hyfsade resultatet i Skåne skall 
:>ättas l.sarol::and med att kommunisterni'l: nog al-.• 
d r ig fört en så aktiv valrörelse här , nere. Inte 
minst har folk från Lund varit i farten utan
f ör kommungr.änsen. En viss besvikelse känner 
man nog över att ansträngningarnu inte gav 
~~ t t ännu bättre resultat. 
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NADASTOTEN åt M oH-huset? 
l sitt kommunalpolitiska handlingsprogram 
skrev folkpartiet: 11~upper av amat()v>er.> på 

. ·teat;erns, mufJ 1:kerlS, daneer .. 1 c:.-.:~h f'ilmens om-
od '1 "l ~ o 1r .:1. . - .. l; '·' .:1 • • d ra e av a~.- /Å,/, a ,-at·az> LJ O l ' ~~ OU.JatJ var e s 1{! e 

arbetar.• i egen regi eZZ~r inom andra CJr'ga
nis ationer och fria gruppe:r• som t. ex. Lilla 
Teo.ter•n., PY.oteus eUcr !Usik- och Hantver>ks
hz-~,.se t." 

Husik- ocb Hantverkshuset hade hos kommnnen 
a nsökt om ett hyn\S- och verksam.'letsbidrag p~ 
30 000 kr för 1977. 
Folkpartie t, tillsammans med de andra bor
garna avslog deras ansökan på tisdagens kom
munstyrelsemöte. ~n ty:ckte att ~tt bidrag 
på 3000 kr till en parkfest kunde vara nog. 
Kommunstyrelsen ansåg inte att man kunde ni
drag·a med lokalhyra när MoH-huset inte hade 
någon lokal för tillfället. (Som ni kommer 
ihåg fick HoH-huset lämna sin i_~älnia ~ lokai:· · .ii' 
vål: as för att man ~nte fick några pP.ngar av 
kommunen till loka~hyran). · ' 

.. , 
:r;.J'Li ~. slår borgare och socialdermokrater .igen sin politiska diversehaniel för den h~ gån:gen~ 
Väljar-na har gjort sitt och nu tar 'deras valda representanter över politiken fram till ... 

r·nä-stavaltilifäne· då man öppnar buti:k€m igen. - - . 
· En del av lockprisvarorna visar sig nog snart att vara av ganska tvivelaktig kvalite och 

nå_gqn .ångervecka eller 3-årig gäranti håller man sig försiktigtvis inte 'lllErl . · 
vi · i , VP.K ser lite. annorlunda på politik. Nu efter --valet förts~:tter vi det dagliga poli
tiska arbetet sc:m. ä.iskussionerna på: jobbet, aktiviteten i facket, antiimperialistiskt so
lidaritetsarbete o.s.v. ' . . . - . . c· 

Vi anser att -d.~t politiska b.asarbetet är viktigare än det _paflamentaris~~ -- arbetet för u-
ta,n, en, br~d pas såkommer detj parliWEmtariska arbetet att hänga iluftenf j . ·.· .: 
Vi lp:' redan måriga som jobbar iVfK Lund och -valresultatet visar att en ''brt:å aktivitet 
b.::.:-~i~net lönar sig. !• . \ ~ ,; · . . 

Vill du komma i k'ont?tkt med VJ;>Kför .att . jobba i en basgrupp \eller 'gå i studiecirkel så 
ring 14 51 05 eller 14 75 os. · · L __ . 
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