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Fredagen den 19 november 197fi 

segerintervju 
Årets kårval bl ev en stor frarng&ng för 
Lunds kommunistiska högskoleföreningJ.vpk. 
Näs tan fördubbl ing av röstetal et och 
från 7 till 16 ma.nda t· Det nu regerunde 
högerpartiet Fris förlorade sin abso
luta majoritet och gick fr.!m 35 till 28 
mandat- FEMVAK. teknologernas parti) 

- förlorade två mandat och står nu på 13-
Av småpartierna gic.k social~mokraterna 
från 2 till 4 lli3.ndat medan Clarte helt 
försvann från att ha innehaft 2 mandat. 
L- pu s om ställde upp för första gången 
hade ingen lycka med sig utan får stanna 
kvar u t anför deputerade. Den parlamen
tariska situationen är nu sådan att Fris 
måste söka koalition med FEt--1VAK om de 
vill si tta kvar i kårs tyret. FF:H\TAK kan 
välja mellan att regera med LKHF och 
Fris och har s ålunda en v ågmästarroll nu
Veckobladets u tsände har lyckats fA en 
intervju med en av de nya LKHF :arna i 
deputerade , arkitektstuderande Cecilia 
Pering. 
VB: Du stod s om sjätte namn p å smålands 
lista men blev uppflyttad till fjärde 
plats av väljarna , varför? 
Cia : Ja, d els har jag varit aktiv en del 
på smälands s å en del folk känner kanske 
till mig och dels tror jag att mc\nga fly
ttar upp tjejerna när de röstar. 
VB : Du stcxi alltså inte 'på valbar plats 
om Hk'ln går (~fter förra Arets resultat, 
l1ade clu räknat med att komrna in'? 

klart ställer jag upp nu när jag fått 
studenternas förtroende . Hur mycket tid 
jag Lir mö j ligllet. att jobba i deputerade 
vet ·jag inte- Huvu:Lukl.Lgt.:n ska jdg för
söka vara u. k: t i v nere p.~ in st i.tutionsgol-
vet ... 
VB: lnsti tutionsgolvet , hur m<.mar du d[l'? 

Cia: Ja, saker och ting avgör s jtt inte 
av storpratarna i deputerade utan vH:. 
tigast ;ir ju att man är med och försöJ~er 
föränd r a situat ionen där man lä~·;or. 
VB : Vad innebär det. ko nkret för di.n del'? 
Cia : På tckn.Ls där :iag läser så har det 
just startats en teknisk fakul tetsgrupp. 
Att cngag0ra sd. mtmga som möjlig t i den 
och att vara med och få den att fungera 
ser ja'] som det viktigaste för min del. 
VB: !lur vill du förklara LKHF :s f r.amq cing ? 
Cia : Jag tror a U~ v i tydligare än :i.nnan 
framst;\tt som det enda reella alterna
tivet. Fr is har genom si t t agerande i 
frilqo.r som kravet på studielön och som 
kravet på avskaffandet av dc gra(ler.:1de 
betygen vi.öat att deras sk fack liqhet 
bara är en myt och en dimrid.:'t för d.tt 
dölja att de representerar llrm vtL'rst;" 
högern. Clart?!s agerande i k,:,rpolitiken 
har inte g.;tt. att ~~kilja frå n.:<'df; och 
deras noll mandat vara !J.:1 r a vJ.nt.at.Vc'\rt 
program tillsammans med vd.r aktiv itet 
ute på institutionerna har b~idJa t :!:ör 
frar;g~ n.gen. Pcrsonli<Jc n t.rodde j~HJ a.tt 
Fpu qcnom att stjäla vårt program skulle 
kanlffi3 hem en del ma.ndat men tydlig~o·:n Jr. 
folk numera vak~3arnma mot s<idant . 
VB : Ja då ber vi att få önska dig lycka 
till både i d eputurad.e och p.:, basplanet.. . 

Cia: Nt:Jj , jag hade egentligen hoppats att r---------------------
fil slippa vara med i deputerade men själv- J 

1/PK Lund - öster har nu uttala t sig mot 
kommunens planer på en breddning av Dalby
vägen pÖ. sträckan Fr i t.iofs Väg - Tornav ä
gen . En breddning kornmer <1tt öka privatbi
lismens b::yck p å stadskärnan ytterligare , 
menar rran · CX::h bredd<r rran fram till 'l'or
narägerii kommer snart krav p Li. en utbyggnad 
ända fram till ö ster tulL En sf....dan utbygg
nad skulle vara nd:r: mast förödande . Kommu
nisterna på öster tillbakavir·mr ocks,) ar-

gumentet , a t. t man ska brtrlr1~ Dalbyvågcn 
därför att större dr:~len av kostrJ<:vk~l Uicks 
av sta tsuiurag . li.ven de statlign pengarna 
hä.rstaill!Jr:lr ju f:r.ån sl<.a ttebeta larm . . Utta
landet, som antogs vid ett .. mete d(;'n 1 o1 no
vernbe.r avsl ut.as med E:n r. ad krav pi förbiit:t .. -
ring av situationen för cykUsterna .liings 
Dalbyviigen . l•1an kräver bl.a· en u.Um.'in 
u ;...>prustning a.v cykelbanan på häda. ::;idor 
av Dalbyviiqen, ;.:J.tg i.ird(~r för att förbi'.itl:-
ra säke..rhetcm för C'J'klister vid FB ~;:>age 
av Dalbyvä'JP.n samt breddning a v eykelba
i'lan vi::l nordv~!;txa. l1örnet av korsniJ1geu 
D'ilbyvJ.gu1 - To:rnavi.i.gQn. 



Odlingskultur 
·,.· 

Vid Konsums distriktsstämma i våras fann~' 
en·· motion som krävde bojkott av spansJ-::a 
varor i Konsums butiker. solida. r s iedning 
försäkrade då att n·an bara saluförde span
ska varor där det inte fanns n.&gra a.lter·· 
nativ och att man hade , som det. hette, 
"låg akt.ivitetsnivc"-t '', på spa.nska varor. 
Som varje Konsum..l<:und Vf::t, så har Konsu.rn 
sedan en tid tillbaka haft enda st s_p-:mska1 
färska tomater. I m!tn.d ags hade SoliJ:lars 
Lunda.krets fullmäktigesammanträde, cch 
där ·togs fr<lgan om de spanska tomaterna 
upp. Föreningsledningen hävdade; at·t m?.ll 

undersökt andra al te.rnat j.v, t. ·~x. tore t·· 
import från Rumänien, Bulgari•"n och N<>..roc
ko. l>len dessa länder hade "s.?t låg odlings
kul tur" att de inte kunde producera torna
ter som tillfredsställde de s..renska kon
sumenter nas krav. så nu vot ni d('~t. De 
spanska fascisterna har hög odli.nqskuJ.tm:, 
Det har vi. KF·: s ord på. 

En gåta 
rör en tJ~ngs sk.t1ll d . .ristar "'~.ti. o:·?s att pre-

..... •ta' c- • l- -r·"' '"' ' .. sen .... era en ga - ;_or vr<.ra n.sare, .L-aL. nar: 
är utgångspunkten g Tnon:as Schlyter 1 kr.Jm
munfullmäktigel.f.Yll:!D1.Jt för VPK, hävdar vik
ten av att arbeta utcrnr::arlarnent-.. a.rL:okt, dvs. 
a t t jbbbu. politiskt ut~ nf ör kommunful i. m;:d~~ 
·tige för att aktiv,:;ra H~nearbet.;:.rrn.a t .. Ul 
kamp för sina intressekrav. 

Erik Nilsson, ock sA VPK-fuU.mäktigeledi; rrn t· 1 

hävdar a t t kommunful ]:mäktige öppet; :~ka 

diskutera och fatta beslut i pc-;l.LtLska 
frågor. Inte mygla fram hesluten genom i.n
formella överenskornmelser· pc,1rtim::na emel
lan, och på sA sätt förhj.r1dra mErlbm:g<'fl·n,.;.s 
kor.troll av de förtroendevaldas handl;:;.nde, 

Uppg-iften är bär att försöka lista ut på 
vilke t sätt. d E; s sa uppfa t.:t~ningar står emot 
varandra . För vår del tyckex ''i att de bå-
da ståndpunkterna 1igg·er helt i. linje med 
varan~ a. Det tyder pd. en grundsyn ~;om 
går ut på at.t rnedborgarna. själva mi:lstc en--· 
gngera sej i. politiken och som krf.:ive:r. öp~ 

pen redovisning a v kommunfullm.'~kt:iges ö.;-· 
crläggningm- och beslut ., Hen r:ml igt re.hk-

t .ör Arne Håk~nsscn i L\lndat>la<iet; ~-1å är. 
deh schlyterska cx:h den n.ilssonsl<-..a stånd
punkten oförenliga. så j kära läsarq , hjälp 
oss lös.?. denna gåta! F'ast se upp 1 det l<an 
vara en "blindg.~mgare "o Eftt>.rsom SAP-Lund 
är delat i t-vå läger vm gii1l<.?r de här 
"mygelfrågorna", ~3,3 Jr.:ansk.e Håkansson förut
sät. ter att andra po.rtier i.ir dc::t cx::kså, 

Nu höjs hyrorna! 
Nu börjar det. p2~ allvar röra på sej i hy
resförhandlingarna. Enl.igt vad VB erf;:u::-
så har nu Lunds Korn .. rrnmala J.<'astighetst.olug 
till hyresgästföreningen framfört hyres ·-· 
hejningskrav på 20,87 kr per kvadr <t:mRt:c::r 
och år. Genomsnittliqt. innebär d~tta en 
hyreshöjning på mell0.n. 15 och 18 %. s/'; har 
d u 0n hyra y. ... :). B 00 k.r: /!1'1\nad, kan d u r ;U<. nä 
me-J. a t t nasta år f A betala upperrJOt: 1 OOD 
kro:1o:r, enligt J..,l:J3''AB:s 1:JUå~t 

r•len så mycket. blir det först~ås .in te i. hy
r(:Shöjn:l.11g. Säk0rt kommer fastighetsägar 
na att "kompromissa" på c-n l~gre niv~. 
r1en en höjning på 1 O % kor(.a:ner. det säker t 
att bli i det kol11t'Tluna1a 1-x:;sta.dsbcstc\ndet. 
D<:;r1na höjning })lir sc::·1a. n uorrngi..,.lan.d.e f ö.r. 

cle privata fastigliet.sägarnn" 

Nåjc-J, iriqän·d.(".!Y. kanske någon läsa.r~ 1 höjs 
h}?!:·an ::;;; rn).1CkE:t sr:; får jag högre bost.(.;(l~

b.k1rug, Cell dc·t är sant i en (ie1. faJ.J.. ... Men 
}Jostcil ;=:;t~iJ.r:zt.gcn korn.rn~.2r ju. j.nt.(:: son1 ·2n 
sk.ä.nk från o\ran .. Det är. jtJ vi själva sorn 
'.ria. sJ.r.r3.tte.r betalar 1:-~Jf.;tadstilläggen. 

R.egeringer1 'i.Jill att vi s~:t~ h;~lla igen v2..ra 
J.önE~1<..rav, 1-!,en när får vi. från det hållet 
höra a.t.t fastighetsägarna sl-J3. hålla .i.gen 
på Lyreshöjn:i..ngar? Ald:r.igl Hyresbetalarna 
- både i och utanfbr hyresgästföreningen 
må:-.;te s:LAsE f0r kra.v pa hyresstappt Fcr 
en sor,;ial bostad sp::;l i tik l 

---h---·-·---··--~··-·-··--------------,------

IRANSK VECKA 
Ira.nr..;ka studenters Förening i Lund (IS'E'L) 
a:cr.:·angerar t.illsarroy<Bns roed en racJ andr-el 
organ.isatione:r en iransk vecka 22 - 20 
no,;crnber, Genom f lyqblad~ ut.stäilaing ~ 
föredrag, bokbord ~ crcmonstra ti.on m· m· vill 
mn informera dr:.:t: svE,nska folket om föt·
tcyckct i Ir.:m , ISt''L upprrena :r foJ.k att s tö-J 
stödja Lnnp<:>n mot. shaht:-:ns terrorregim od1 
att protr!stera mot förtrycket. genom att 
o;tiil ].a 1;pp i den demonstration som <1 vslw· 
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