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VEM AR MINORI_TET 
t:tt gyakelspeZ i flera aktez' • . 

-r;our:r.:BTA AYTEN: 

eller 

De fem politiska pa:r:tier·nas fullmäktige
grupper träffas den 22.10 och enas om att 
införa trajoritetsstyre i lund. Det i .. nne
bär a. t t b01~ garna ensamma. tar det pol i t i s-· 
.a ansvaret för sin kommunalpolitik. Det 

i nnebär bl.a. o:::kså att sossarna snuvas 
på sin kommunalrådspost, att Nisse Gustav
ssou blir arbetslös. 
Föl~ att garantera. "insyn åt minoriteten" 
l0Var borgarna att ställa pengar till för
fog-d.nde till minoriteten motsvarande ett 
kcmm.unalrådsarvcrl.e plus arvodet till s os
sarnas deltidsengagerade ledamot i kommun
styrelsens arbetsutskott. 

ANDRA AKTEN: 

Borgare och sossar träffas på ett hemligt 
möte 29.10 och bestämmer, i god samja, att 
minoriteten = socialdemokraterna. Han enas 
därför om att sossarna ska få två deltids-

'- mgagerade ledamö·ter i kommunstyrelsens 
AU för "m.inoritetspengarna". - Var det nå
gon som talade om gammalt vin i nya läglar? 

:l'RE'DJE AK!fEN: 

~Samvetet {eller Guds röst?) slår pastor 
Blonquist (m)~ Han r inger VPK en tidig mor
gon och meddelar att, hm, det kanmer ett 
intressant protokoll till VPK i morgon. Det 
rör fördelningen av oppositionspengarna . 

GUD SER DEJ, PASIORN! 

VPK har sex mandat i fullmäktige. Under sin 
tid i fullmäktigeförsamlingen har VPK:s 
representanter gång på gånq avslöja t den 
samförstå~dspolitik mellan borgare och sos
sar, som var i t ett kännetecken för k aro.w.H.lnal
politiken i Lund. ~an kan fråga sig viL'I(et 
parti, som är oppositionen! Ellex: "minori
teten", som borgarna föredrar att ka lla 
det. 
Inan VPK diskuteras för närvarande hu.r p ar
tiet ska agera för att få sin rättmätiga 
del av de resurser, som ställs t i ll oppo
sitionens förfogande. Vi kommer inte att 
nöja oss med borgarnas och sossarnas myge l. 
stycket kommer att. få fler akter l 

-------------------------------------------~------------------

VAD . HANDER VID RÅ BYGATAN? 

I Veckobladet har vi tidigare kritiserat 
att Lunds kommun givit tillstånct för kon
sumentföreningen Bolidar att riva husen i 
k"Varteret Bagaren •,rid Riåbygatan. I en in
terpellation till Lunds komnunfullmäkt.i
ge tar nu VPK upp rivningarna. I inter
pellationen påpekas, att det ännu inte 
finns någon s ·tadsplan som anger vad kvar
teret skall anvandas till. Envisa rykten 
hävdar dock, att det ska bli en pe.rma-

nent bilparkeri!'.qsplats (man håller f .n. 
på att bytjga parkeringsplats som hit
tills antagits vara provisori.um) eller 
ett möbel- och fri tidsvaruhus. Och vil
ket det än blir så innebär det ö kad tra
fik och f ärre bostäder. i stadskärnan, 
framhåller VfK. 
Mot l::lakgrund av detta vill VPK nu ha s va r 
fr ån by!:Jgnadsnäronden j:)å vilka · grunder 
nämnden givit tillstånd till :r:ivningar
na, samtidigt som man kräver att Lunds 
befolkrdng ska få de·iJ.ta i diskussioner
na. om s tad splanen . 



tUI byggföretags extravinster 
j~~.n i i år :beiriljade kommunf.ullmäk.tige 

:~~ ar..:':llitg på 5,3 railjono.r.: f ör <;<tt bygga 
r•~; låg--· och m.ellansta.di eskola i Genarp. 
:!:t. e nigt f ullmäktige beviljade anslaget. 
· c!'llllil.n l1ade som. brukl igt är räknats fram 
· kcar.munen.s e;~erter, som i de flesta 

c- .... J.l ger realistiska beräkningar. Någon 
,- ·- :~-rre skillnad melh .. n det av kolJillunen 
. :..1.mrä.knade beloppet och byggföretagens 

iliuc'ssmrmor är det :;ällan. 

···-är sedan anbuden på Ganarpsskolan öppna
-·f!-f; ··.r:'.sade d et seJ att des sa lå.g ung·efär 
. (L;, e l ler.: 2, 1 miljoner, över det anslag-

n oi ( och beräknade) be l oppe t. Där f ör heg är
( 2 skolstyre lsen vid. sist.a fullmäktigesam
.r ::tr,t-rädet tilläggs anslag på de 2, 1 ruiljo
·,er na som fattades. ·Frågan hade säkert 
'JaSs(~ra·t fulL'lläktige utan diskussion om 
_,_nte den kanmunistiska fullmäkt igegruppen 

. "'/<:r-t en förklaring. skolstyrelsens ord
-_ nc22 tvingades hålla med cm a t t anbu~ 

- låg ova nligt högt ) men att han inte 
,, l:.i:mna någon de talj erad f örklaring 
grund av sekretessbestämmelser ". Hen 

,c; .:i.::gen till att anbuden var höga var, 
- ,. de ;Em, att det för ,-.ä.rvarande är gott 

om a1~bete på byggfronten, cx::h. at-t;.. byggföre-
tagen därför inte var intresserade av skol
bygget i Genarp. Så ma n tyckte sej kunna 
safta till ordentJ.igt i överkant i sina an
bud. 

Säkert är denna f örklaring riktig . Det är · 
inte första gången de pt·ivata byggföreta
gen passar på att skaffa sig e:&traprofi~· 
ter . Att detta som i det här fallet drab~ 
bar offentliga byggobjekt .. och da:nua;l skat .. 
t ebet:.alarna, eller i andra fall hyresbeta
larr.a, spelar givetvis inge.."l roll för dem. 
Det sociala s~vetet på den kanten är S(~ 
bekant obefintligt. Kärleken till pr-ofit 
och ext:.r a vinster är: stab i l och s tar k. 

Hur gick det då i fullmä~tige? Ja, givet
vis tyckte majoriteten att byggkapitalis
terna skulle ha 2 1 1 miljoner i extravi ns t... 
En.':last VPK ville ta strid mot byggföreta-· 
gen, cch yrkade på återremiss för att i 
detalj utreda orsaken till de skyh&.:;-a an
bud.sbeloppen . Höjligen kume byggstarten 
för den välbehövliga skolan i Genarp för
senats något om VPK: s f örslag segrat, ruen 
lönearbetarna hade kanske kunnat spara 2, 1 
miljoner i skattepeP~ar! 
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r .. Vec:coblEl.d~t redog; orö..e f0r . i förr a 
~=-et ·v.3..r k.onur.l!.J.n .. .:.~.l2l. tvJ.t.tens fran1tid ur-:-

2 ti.::.. l behanr.iling i karununfullmäJ\:.tiges 
nr:.r? ::'e 28.10. Sam nan hw.de misstä.TJ~· 

:;_ f·3:>:hand 1 var: :Lr:. ':.e borgare och s os
i.nc .•. -ess '2r-a1e a~.' att tvätta sin smut-

, ~I~ :i ett cffs.nt ligt företag. Ko:nmu
.. , t-....: .':ten .Läg<:<s ... 3r och lundabor uta."l 
'·tstu<;:~. ·-·ka <.::'-nytt5a de "andra tvätt

-- li_ hst.cor" sc..!l m .. c'll-,·~a finns enligt bor
·;--,_<~ •• ::h•;issc, a ' t s j:..:.lv 1.;.vätta 6 kg 

~<--;__ i en tv-'ittamat kostar 25 kr, vill 
,- ' - använda torktUJlllare och andra hjalp

,. :.S.el, kost~.lr det mer • 
.. _.la, son bor omodernt, ä:J:" nu hänv isade 

till att hjä J. pa de privata tvättinrätt
.: .. :,ga:nla at..t max.Unera sin :profit. 

r .. or 
T ons:Jags demor-'stre.rade c ;a 1500 s t uderan
; ::- ":ot kap i talets tJ-68, dvs. den reform 
~: ska anpassa den hcgre utbi ldningen 

':::El ;.uoP.opolkapit:alets kraw, samt mot 
·1-_, qrc.der a...i.e betygen . Detta måste be
· e·cknas som en framgång för U-68 ;mot
stci...:)/~et. Fri!'l'Zför allt -..:-ar det en fram
::ång for vd.n.sterns kritik mot refor: 
men . Smålar~s Nations avdelning i d e
·n.:7.strat:Lonen samlade 800 deltagare, 
··-;edan itårhögerns och Clartes avdelning 
J -·cl;:c::i:fes mobi::.isera :t.:a.ra 300. Chrr4Ira 
- :.:nonst:c~J.nt:E~.i: gick .i •tBort med betygen 11

-
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KARVALET 

JAI{A. {)i.. ·fÅR. JA& 
'KÖ~' .Et-l ~y . 
!<APf>A! 

Til l sist vill vi påminna an valet t i ll 
Lunds studentkår. Poströstningen har r e
dan börja·t, och sista dagen för röst11.l.ng 
i lokal är den ll november. 

Vi uppmanar de av våra läsare som är med
lem i studentkår en att stödja det soc ialis-· 
tiska alternativet i kårvalet - Lurrls Kom
munistiska Högskoleförening/VPK. Borgarna 
- med dominerande inflytande för Multina
tionella Samlingspartiet - har nu majori
tet i riksdagen, i landstinget och i Lunds 
kommunfullmäktige . Och likaså i kåren. Vi 
måste se till att de kastas ut ifrån kå.r ·
styret i varje fall, nu när vi har chan
s en. Stöd LK.Pi'/VPK i kår-valet! 


