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AN LIGA PADRIVARE 
St.adshallen s åh6:t-arläktare var välbesat~· 
·d nå.r fullmäktigE- debat.t.(:>J:ade försko
J.<=Planen igår.. Barnstugegruppens upp
l"ilaning till folk dtt gå dit och sätt.;;-~. 
pn:oss på beslutsfattarna hade alltså 
slagit i.gemom. 
'•.-b-::t tten blev lång, läJ1gre än vad Il' .. :m 

n::tdt; haft anledn1ng att föruoda med 
t:1nke på att borgarna och soctal<~err.okra
rorna bakom planen varit öve:rens p;'i 

ni.1stan all«• punkt.er. En som :!.ntE• höll 
rrc~J om planen, ut-...an krävde radikal t 
.,:n::1ra målsä ttninga1 var Rolf Nilssor 
lvpk). "Vi vet att. det kostar rned. i)l~a 

daghem, sa han t men sk.attesmitnj 119 en 
,_,-:·h :rustningarna visar att det finns 
P('ngar. Låt oss h c.> s r. e ger itY-J en kr ~hr a 
e t!· st..aten beta lax- dagl-Jt:-tnSP!"':t'!:\OrJD J er' E" 

.löner. " 

c: laes-·Gö:can ,Jönsson ( s) menade? a.tt en 
sådan hållninq var crc~wiJstisk~ var·! dE.·t 
gällde var att uppnå prakt Ls~:n· rPo.>tll
l<'!t~} vilket. gav Rolf Nilsson ,mle-inirK; 
till r<:~ylUa:m~ 
"Vi kommun:ister har lovat att föra CJt 

}'onsel;:-.;cni: oppositionspolitik. Nj ~~o

c:ialdcmokr<l ter har va.I. t at. t fungera 
sow v lull ig~ pl!dr iviire i-i.t l".orgarm<, så 
vE~nl iga ocl'l snälla at: t en stor d . .1 av 
lundu.borna cnl :l.gt~ una0rsökninga.r t:ror 
.:~tt Jet tir n:! som har.- majorjt.E<ten i 
stan. H:tde ni fi'1tt ,•n verklig oppcr 
";i t i. ·nspulit::ik .3:t jag övertygad om <tt.l~ 
rle:.t inte \,ra.l::it l)QJ'gerlig naio.citet i 
fu.tJ.:n.::ktiqe cc:fir';.· juL" 

------~------·-----·-----·--·- _______ .. _______ .. ________ -------·-----·---------·-------

K.tmp.r"lnje:n mot d.e orat·tvina ungiiomsJ.öne:c1,a 
ro:r:tsättc:r. Lunds l:Uc .. 'l :U:im;k r.)mm.i.tt~ ord
nar offentJ.igt. möte :L Sb:ldsb:LblioLekt.'ts 
horsal l dec . kl 10. N<>tE>t dr' sy1mPrl.i.·· 
.ren v.i.kt.iq t i och mEd ct·tt den ~>tunJanrle 

<~vt.o.lsrör~.,lsen gör det m:'>"Jli.gt att t~n~ 
nu håcdare d.rivu kr;;wen pf.; d.Vskat"fandnt 
dv den diskrimj_nt?xintJ :.;orn ungil d.:?::betarf'. 
O(.:h p1:aktikanter utsättE; f.öJ: i <'trbei.s·· 
l :L ve-t: •. l'1öteL kommer ::;d:.'l t:a ll)JP dE-m <"."K" 

htella s i.tuationen för unqu ar.-bl:."'ti::LT. e i 
Lund. 
nc::L':T.:i\ AK'J'IV'l' l Nr~.;-.1NTN.St-\MLIN-JSJ\A~-1Pi\1·:JL1~ 

UQ<1V p,f;. rx:n Sl\L>HA JN I-Jl\!'H·.:J,J :)J'OE. 

'!:i,t r~tt mu:Hemsro<StP JH no>,rE!ITlbe:r toq 
v p;.:· Lt.!d föJ jandt.• ut t..a] ande; 

1]·, rn·:ct.<:::St·~rar mot· C'ttt. dr-m kommunlsti~;

kr: P~l0t.E:n och 'l.d:~:<ing-aren \\olf Blc,...mann 
llr>rf)vah:; ~>it.t. me.:lh.)rgan:.;J<ap av DDRf: 
w;.·nd1.ghetr,r. 
Denna liand.l-\ng v:isac uU: det_ f':i.nns b~it[-· 
ti<Jil ::nsY. .... cC'mkninga.r i tn(Uoorgctrr~it:t.en 
u.::l1 ~{tt:J,_,,·K1efr-i1lt'ten .i. DDH. lJndf}r cocl.,, ... 
1 i.smNJ Pka }.n J turen :'lomstrfl in ho föt'" 
L-r. yr. kil~'. 

- ... _ .... _ ... ...__ .. ___________ ..._ __ _ 
S1xu1 i e nl; .• :>rmn i t. U~ n iV' •.• , J mö-L und a :r 1~ ,,_.ng e nu 
Gl solJ.d,LrlLet:s;:t.fton tisd. 30 nc"N"• 1:1 
19.3 O på Lur~·~f r, st-.ad stea ter. 
l"Y:l Li.rdbiorn informerar om sitU·'itJon<~n 

i S_l.JiH'.j_r-.n Jr.ldg· , M,iT<Jcll:' e t:a. SC'rj e.1:bcrg 
s_,tlnq<:x ~~D;inska visor. r:::Onfel::-enc iJ:r; 

J.)t:.t fi~=Jc~ SCxJ t~ r .u-~:.t. ... g , 



VPI{ l KOMr\fiUNENS NÄrVINDER 
Dc• tunga kommunala nämnderna l Lund 1 

t .ex. byggnadsnämnden och sociala cen-:. 
tr~ l nämnden 1 består av 11 eller 15 le
da. meter plus suppleanter, 
Visc.;a andra nämnd c~r, som ·poi:l..tiskt är 
l:i.ka betydelseful la, har endast 9 ord
in,~rie ledamöter. Till d em h-Sr fastig
hetsn ämnden J tekni ska verkens styrelse 
nch qatu- och parknämnden . 
Gerlom kommunsammanläggn:Lngan m.lnskades 
;:mtalet nämnder och därme:l a nt::t let för
t.rc-ende män i Lund kraftigt. Därför 
sku tlc et.t utökat antal lc:.damöter i be·~ 

l i.. tliga nämnder vara et.t: sätt a·tt en-· 
.arJera fler md.nniPkor :i. lokalpolltiken. 

,;!.o:cu. n ärnnder ger äv en mlöj li.ghe t för 
m ndre par tier som vpk att bli repre
Sl ll _,:·rade. 
h·~., };~:>vish i.ng tJ.ll a t t f.a ~~t.ighetsnämn
dr:.;r·. tekniska verkens styrelse oc h gatu 
och .:._rknämnden har stcra o.nsva .r:so!\1-
rtd'"P oc:L att Lund tU.lhör Ile st6rr8 
·:orr.tnLJETna i landet h ax· 1:pk motlonera t 
.i.. fullmökti.;re om at:t antal.e t ledat:Jöte.r: 
i :.L·s~·-'1 närunder u t öka.<" f:::ån 9 till ll. 

'!?c'- I.und är nu klart rnE!!:1 nominr~r ingarna 

till kommunens olLk .. :> 11j:nnder . De princi
per som '.:.illämpats v i cl ror>m i neringar na 
t\r: 

···· att. koimnuni.sternas rep e::;entant.er i 
11ämnderna h ar erfarenhet fr J. n J.~amp'>v 

sn i·!:t 1xtanför parlarr.e'1tct inom el :Le r 
n-!; r<i. respektive nämn-is 'ferksar!J.hctsomx-ii.
:.., c. 
- de ordinarie ledam·Ster:rJ.a Ilar i ruv-.::d 
so.k u tsetts bland personer n1:anför g:r:lp
pen av fuJ.lmäktige l Ed amött?.r • På deti-:.:1. 
sö.t t vill VPK sprida lrppiragen och unrt
vika. det vanliga }XlliU.ska mångsyssle-· 
r.iet. 
- VPl~ anser det naturligt att sanarbe
ta ned Kommunis·tisk Ungd om (KU), 

KO MMUNS'I'YRELSEN , P;) grund a v dess sär
skilda nprgifter och ställning har VPK 
hä.:r: utsett: en av ful Jmäk.tigeledamöterna 
nämligen Rolf Nilsson. 
SOCJ1.1..I..A. CEN'IRALNÄMNDEJ>J. kiders Sanner
strot . aktiv i VPK r.unds komrrninalpoli
tisJr..a. utskott med inxiktning p!; socia
la frå gor . 
FRI'riDSNÄl-1NDEN. Si:ef<m S3.rx1ström, KlJ. 
Har intresserat sig mycket för unc.rdo
mens fritidsproblem, 
PERSONAL·- OCH ORGANISA.TIONSNÄ"1NDEN. Jan 
Holmq;-ist, konterist på en stor korrr 
munal arbetsplats - st4dsbiblioteket. 
Hli.LSC!Vk:IDSNÄMIDEN. Ulla Henriksson, 
hälsov-ård s inspektör i Iarrl skrona. 
BYGG!%DSNÄMNDEN. Eva Wigforss J riks-· 
da;ssuppleant i förra valperioden och 
akt.iv i VPK Lu Kls bost-:>.dspolitiska 
utsko r:t. 
SKOL!3TYRELSEt\l. I<er :~ t. in Larsson, h&-jstr.t-· 
dieL:irare. HEd i VPK Lunds U.ra.rgrnpp 
och SOL -· Social istiska skolarbetare. 
KOM1-1UNREVISIONEN. Anders Löfqvist., har 
bl. a, va. r i t rev .i s or i VPK Luro , Bok
cafE't och 'ridskriften Zenit. 
r1lJ3IK- CCH TF.ATER.NfJ1NDa~. Karin Stens
s o n t t ea t e rpe:.l ag og på s: t I.ars. fur 
syssla ·t mect fr l kul turverksamhet i 
Horrland J Göteborg och Skåne. 
FAS'I'IGI-IE'l'SNÄl.CNDEN. Eva Lundqvist, mm 
i_ VP.K Skånes styrelse. 
CWr:J- o:::H PARKNP.MI\'DEN. F".arin SVensson, 
ombudsman för RU Skåne-Bleking e. 

DT''lRELSEN FÖR LUNDs TEKNisKA VERK. 
David rägertonl s tatistiker. 

.Z\tt. dc ovan presenterade karm;a terna 
.Jk<l. få pla t s i de olika r· ~erna ska. 
VPKs k"Vinna i KOMHUNENS VALBEREDNING, 
Hele~a SVantesson, slåss för. 

Det lilla huset på s t t Annegatan har l<illge varit för trångt för VPK Lunds vå)can
de verksamhet .• Nu är •.r :i. dessutom uppsagda till år sskiftet. At..:t få fat·t i en ny 
lokal i centrala Lund är eraellertid int.e lätt., och vi ha.r länge sökt för.gäves. 
I dagarna har det dock bliv ii.: klart att vl kan flytta över t i ll något större 
lokaler vid en livligare tja1:a, nämligen Bred~jatan 28, huset norr om s:>cialhög
skolan. Inte perfekt, men det. f!rr duga. Veckobladet återkommer med flyttra.p;:nrt. 


