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Fredagen den 27 januari 

Är Per Lundgren (s) en god kommunist ? 
Gårdagens kolJil'1'».lnfullmäktigemöt.e var det 
första för de ledamöter san valdes vid 
höstens val, 

VPK har nu. sex ledamöter och skall väl 
ännu aktivare än förut driva opposi·· 
tionspolitik. 

Ett av de första ärend.ena i går var VPK:s 
motion om utökningen av antalet ledamö
ter i v is sa nänmJ er. Som det nu är har 
ungefär 1 O% av Iunds befolkning inte nå·· 
gon representat!ion i ex:.vis fastlghets
närnnden och tekniska verken. Borgare och 
socialdemokrater avslog motionen. 

Dem räknar väl med mindre debatt och 
lättare att kanpromissa om VPK hålls 
utanför. 

I nästa motion ville VPK att antalet 
suppleantplatser skulle utökas så at:t 
varje parti san var representerat i en 
nämnd. också skall få minst eri 
suppleant.plats. Som det nu är så är en 
sost>e suppleant för VPK i komuunstyrel
sen. Som Rolf Nilsson(vpk) sa 1 "jag t:t>o1' 
nog att Per Lundgren är en b·l'a s oc:io:. Z
demokx>at_, men någon br-a kormzunl.st är> 
han inte." Erik Nilsson(vpk.) påpekade 
att 11 

••• om folkp:J:r>tiet lnte hade sålt 
sin s;}äl t -iZZ rncxle:r:aterna cch c:en.tern 
så hade inte heller• foZ.kpartiet haf·t 
n4fon supPleant i komi1UY~.sl:y1 .. elsen. 11 

Den självklara VPK-motionen avslogs 
med siffrorna 49 mot 6. 

Till slst vill vi inte undanhålla våra 
läsare folkpartiets nya motion angående 
J.>a lbY'Ifägens breddning. San vanligt är 
mot.ionen lite 1agan och allmänt suddig , 
"Io Zk.part1;et: J.:an tänka s1.g en måttlig 

breddning av Da lbyvägenJ wh ett säti; 
att minek11. t-Pafiken oah antal-et bilar> 
1: stwiskC:tr>nan 'Vor>e att bygga två utåt
gående filer och h am en in/itgåenäe." 

JoJ ni läste rätt. 

__________ ... ___ .. _____ ~--.. -----·-··-··--- -------- ~-. --- ·-·.-.----- ---··----------

Debatt om Epa:s P-hus 
Namninsamlingskampanjen mot EPAts pla
nerade J:arkeringshus samlade 2,500 namn 
på 3 timmar i lördags. 

Lördagen den 29 (i morgon) gör·s en ny 
drive. Vill du hjälpa till, så kom Ull 
Kate1ralskolans ele·.rkårs lokaler (ingånq 
fr. St. Södergat~n) den 29~e kl 9.30, 
Tag med dig ett plakat. med texten SJ.1•1:v 
på 7Js t:an mot EPA :s P-+zu.:; eller något 
liknande, 

Onsda.aen den 9,2 blir det en offentllq 
debatt i stadsbibliot:ekets hörsal.. Len· 
nar t Ryrle (m) ~ &rerJ<:er Oredsson( fp)) Nl: 
Arne &"'!dersson(cp) och Per Lundgren(s) 
som alla representerar P-bu.sivrqnde pru 
tier kommer att ställa upp tillsam."nans 
merl Sölvc:, Johansson(vpk). Som alla vet 
ar VPK motståndare till att det skall 
byggas något P-hus bakom EPA. 

Ka11 dit och ställ- P-1-LusiVl>arna mot. 
väggen.' 



o 

VPK ·LUNDS ARS ÖTE 
t lördags hade VPK ·Lund sitt ?.rs.rnöte, Verk
sanihet sber.:ät:.telsen1 S.::llll go:\kändes ut:an a.n · 
märkningar. speglade en om-t:<:;·tt:.anue aktJ_
vtt.et under året_ , a ·lltifran utgivning av 
arbe·tsplatstidningar till bLisorkester 
ry.::h idrottsverksarr_het. 

Natuxligtv1s uppehöll rran sej mycket v.id 
,J.rE:rs två stora fra.mg:lngar for k<:mmun1s
te.rna i Lund 1 första ruaj-·firandet: O(h 
valet. En dx:yg 1 O-procent.ig medlEmsök

nlng nGterades cx:kså 1 vi.ll<et r:n:: tas som 
ett tecken på att VPK fo:r:t.farundE> är. på 
-;:·ranma:~:.- sr.h. 

I verksamhetsberättelsen kunde nnn ()ckså 
inh.'imt.a, 2-tt pionjä:rverk.sa.m11eten-or'lani
seringen av barn p!:. socia 1 ist i sk gru.nd
val - uneler å.r(>-t U1tt orr:ranisatoris.k 
st.~dga, och att pionj~trerna <Jjm.-t- väl~ 

d igt go-Ja insa.t.ser m•der ;:r<:>t~. 

Motioner t.ill årsmGtet bertändlctdes i. sed-· 
vanlig ordning. I mycket gällde de:-_ 
gpt"idni.ngen av VPK 's tidninq, A:r-bet.ai::-
tidningen Ny Dag 1 där m..::sn hl .a. beslu t.a-~ 
,J,, om att I.undakommuni.sterna unde:!:" .3:t-!'"•t 
h~.:r: t skall engaqer.;;; sig för förs.~1jn:!.n~J 

AKERlUND & RAUSING 
7'-i..dc.'f!., förr-::l 1J{:c~kan. A:r-1::.-et~·t. i,te:nmrY 

tocJS inte efter nd.dci.~go pil kväl1s."'.~'·i_ f--

7:Pt. f\,nledninq • -='"ac~-:et llad·~ ~:;"::dan i ok
!:,JlJe.r:- fL>:th.andl (.-t t - ~~:~.rt-:~t loka-! t# c.x:=h sc-
d arl centralt- om L~n<,·:--~·1.ir1ninq tJt..aZJ.a. 
A·.ifR. ha:.l (~ erbjoc.ii t'. 1.i)rtc"'h6~~r: i.nq ,:.., t v t s:;.; 
~;n'i\ gruypc-'1:, o:::1• då fac.-l:et. in r'.~ 1-.u.adc 
t;odt,J dct.t.a l1ade f<)r1iand1:LJ1.']2l:cr~a ~;tx.~::l;l .... 

·1~-1 t~; 

fi.,=>presentantcr ftr: f,'J.C.ke;~ och forr~t.aq·_ ,t: 

k.a11ac1.:.s. B!lablYt t.ill r.lat.s~~n. Ll"a. .. 
så~F" VD Ber l.il Th.JL•::: ... son Fpr i·:-lqd omkr Jnq 
~-1t ve.~kst.a.t]sgol·"''c:t: oc11 11ot.a jt".~Ll:~arn.:-.t rrll}.<J 
.;: <JSk cd • 

t)tt~~d,-xy. Dagen efteJ: .. :ki,::f:" J:- företaceL,; 
avdol nln:; för Pt?l:dr··~"?lZ(trlnzlrt-t:<; -l':l'~/~l.:/t) 3 er~ 

.1/ee ut rm r:tmdsk:c:l.v~lse, uä:r man r.A
!>t.'\.r a.tt~ an:Ie.1Hing•;.n till ,,t;yp·p~ert V<JJ' 
<.~tt t:a(··,:et JrJt.c~ irJ.fi.X1''!~1.'1'Clf. ,)i; , ('(h:z:an·' ·· 
l rr~:J {~ .fYT 1-.'"l K 

lJ:h:•dxg. 'Jld et.t extra f:'i.:lck._rtl'St.e gav mcd
lenrn.arna facket sitt. fulla f.tt::.ii j f!Jr~

'-.<lnd llngsar be1:et: u<:-\. d.:.; ,mcJerst.:t<)x .• t.t 
der, fack1i.gn infonM t: ionen varit- ::.~(ilt 

d. el! sku11 e. I ett_ särskil t nt. Lt1lande 
!:"·:J:rc1i.~mdes 'I'hu1.·es~;ons llrJpt:rt:,..tande ·m
d•;;r ~;h~ ej J.:..E:~n. 

!lrbetsköparnas f;JJa för~;ö~. att. qe "''l<'kt:·~

sk:JJC'E.n för o:1tt fr-.J.::haJtdl:inr_F':lrna .:i.rJt.e 
q stt :'!!:got res•Lltat: 2 '115ss:.yck;:;-"'"·.~s c>llt,_;.Ci-

av Ny Dag p21 arbetsplat:serna, :;amt kra.f·t·' 
full·l Pt-.c'"'J-,., ·· li t ' . ., , JU ... 1nsam . ngf~n ~y Dags .Fasta 
Fbrsva:r".J-

Arsmötet r::.nt.og (lCb.;å f":nt1äl.llgt.. et. t. u tto.
lande: i. -vilket nB.n kr.it:iscr;;r i!l~~kr~irtk~ 
ninqar J dc demok.rat.i.ska rcittigh~'ter.na 1. 

v .i ss a sor..:iaJ. j_ stisk::. lär~j nr r 
I -utt.alandet f ramhålls c:x:·ks.ci n.t·.t fl:ak
bonen krinq tidni:r:<.<;fm No.rrskensf'lam
ma.n roc:;t.arbet:.::u:: p<:trtlc~t.s no1 Ltik genom 
at:t försvara insk:ränkn1ng,u_- av de demr.r 
i<..ra t. i ska fri- och rfit.tigheterna .i. de 
scx::ial.isti.ska länderna. ~'!' .länqe en 
Erakt~ion irwm partii?!t driver 0r• f·Adan 
linje, heter det:, konuner t:rc;v~irdiglletc·n 
i part.iet:s st.illning~t_,-~g<n,dc t il l d f·mo
}:.l-:- a t_ l n :~:c.. t. t. vaJ: ;1 if 1.~ .;gas<: t t"':~ 

Den d'Jgt•E:nde st:yre2;-:;en beviljctdc-,.:. \.:1:<111 

dd·a.tt ansvar~:fr:ihet cc!\ <!11 ;r;.; \J . .iide,~. 

BYGGNADSNÄMNDEf~ 
P c~ ;::;j~-: t. l 1.clna bygg11adsn.:~Jr.nd ~;;~-:.-~innr1.:tn tr.(""':dct·. 
toqs ett fDrsi ~g upp ou: lok;J ler t, t post 
oct·l föt.f;rl}.~rinq·~J.-·as ~ ;i L dt)t n~;l1"'~!9tJ(1a ~.)fE .... 

r,~·,({r.~_ P:·1~oegc;jfl.l.yck(lll p/~ vfist.cY .. fillJi:;'?·ta""· 

tr-r. ua O(::b foJ.kpdrt.i .. .:t,~x:na .t:,~;~jt.:-~.du C!mc,t 

.:.tt··t- dt?.!'':i:~;,:· sk11ll e ·bc~red<-ts plats h i.l:rf: ~·r:~ n 

an::ic~tq att det sKu} 1~"?- blJ. f~/r m~;r;kt?t tra ..... 
:f.i.·t'" {l:.LJar) _p.:1 tv\ an::7:1tlt.a n.ie \.l.i 1-L.l<Jtl.t<..Jr• 
~(~:l. :iet: blir :;;j~:(~rt en. be] (·h:."ll bi l;.t;'"" ,; !1 

1:-~~Jq·t:·· ~~le borq;~r l tgä Pl.."•lit' iker·ll .. l .tr·~tr: 

\j• .:.l t t)~/.:;qa t~t rJ~'n koJ lc:·kt..iva t~r.a f'i\t-::n 
L·ätt~r. t:-: utan. he} i re Sii"t:;;ct.·r.· p;~; cJI·,&Hrnncl 
bil:i.sw. H<'~jd~m <:!'.' •. ':trg'..lHJ~nt:t•.rinq är· ciet 

d;':, att stopp<l utbyggd service :i Lur .. :'!:; 
::>tdd h u tkan tr:r ll'K'Ö mvti vc:ringrm a~·t dc~ t 
blh f.:Jr mycket bilar. B:l iy· det intE: .fö-r 
myckc~t b:U ar- -i cenr.rmn, d8_· f.')r:~äJ--.ring;::;·

l<assc . .ns e.I1'.~a kcntor liggr•r<? Vor i'i.r kon--
·' !-ockvcnsen i. detta~ 

VPK 1 soclalde!nok.catt~rna o.~h ccni:Pr:n 
riis tane för en "ut1 okä.liserinq", men 
"{.;J ~nenar 'Je}:.~~~; i 'lPK c_.t.t do nu 1~>,..-::fint

Llg.:;._ ·po3t.a.nsta l tern;;: oeh :butikerna j 

d.e näx tigg.:.1nde kva:cte.x(m Il'l,}ste Pi• bli 
kvar. Om int:e p~)st.t:'r! p;, Bvgqmäsr . .:u::Pgi:l~ 
ti'P' och på HArJ .;rrans ;:-lat~ t>.ibeh,).J lf;S 
}:~a. n rnan !~äkel:t r· )i1~n(] uJnrJ t:-rl :lnnll hZ.~)~(iilP-' 

n~ bc,:d . .:tstn:i.nq på. Lund l (p~ Yn\.lt d<c'n 

~;t:ore~.; to-cq) n0cl ;1tf0lja nd~:-~ t~r~f.j_kkao:>• 


