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F :reciag c•n den 12 au.g ~~sti 

Får en kommunist ha barn. 
bö rjan av juli g ick Birger 

Rehn, socialdernokraternas av 
l ö n a el e ~'o p p o s i t j o n s 11 - n o l i t i k e r 
ilJ a ngrepp mot VPK~aren i 

byggnadsnårnnden, Eva Wigforss. 
Jl;.tn a nk lag ad e henne fur att ha 
v;,rit f r ånvarande vid nagra 
h r g g n a d s n ä m n d s s a m rn a n t r ä d E> n . 

Bakgrunden till Birger Rehus attack var 
f'li. VPK-motion om <.~tt knrninUO(!l1 skulle 
t i llsätta en tjänst som byggnadsinspektör 
ITlt--: d uppgift att utöva tillsynsverksa1nhet 
pi mindre byggarbetsplatser i kommu
nen. VPK b orde ha tagit upp ärendet i 
byggnadsnämn:if~n i s tället fö r att motio
I! t•ra i f r ågan. mE:>nar Rdm. Nu vill Rehn 
g~~ skc>n av att VPK skulle ha nonchalerat 
den i1ä.r f rågan. Att VPK:s representant 
'l: ar twrta från d<~t: sam1nanträde då r by g g
r.a•-~snämnden br;handL:idE- ärendet, visar 
att rno.n struntar i sakt:n . rne nar Sc;,ssar
nd.. 

VB r i ngde .Sva Wigforss ud., bad om en 
kon1mentar. 

- J a.g tycker angreppet t:ir ganska löjligt. 
l\ tt vi motionerat i saken visar ju at t vi 
ä r angelägna om att en sådan här tjänst 
.inrättas. Och att bli clpp:rörd för att vi 
motionerat i fullmäktig e i stället för att 
ta unp frågan i byggnadsnämn:ien ty d er 
på ett osedvanligt for mali stis kt synsätt. 

S e dan är d e t väl. inte så konstigt, om en 
VPK-representant någon gång är borta 
från <.:tt nämndsammanträdt~. Sossarna 
har ju själva varit m .ed och ställt så att 
om en VPK-are av någon anledning är 
borta f rån ett sammantr ä d e så e rsätts 
han/ hon av en soss'=· Så en VPK-are 
b:.nde inte, enligt Rehn, bli sjuk , ha s e
nie ster. resa bort ellpr ha problem med 
Jy,:u- npa s snj ng. 

- Men nu hör det till saken att jag fa k tiskt 
V<.~ r närvarande vid de samn1antr äde n som 
Birgt~r Rehn närrm e r . Det är bara det att 

jag kan ofta inte få barnva kt längre ä n till 
klockan nio ">å kvällen. Sä jag har vari t 
tvungen att lämna en del möte n i nndn d~:• 
a vs lut<:t.ts . O en just de n ,·,är fråga.i om 
btggnadsinsoe ktören har legat långt ner 
p3. dagordningen. 

- Det ko mmun alpoU t i ska ar betet 1 dag 
bygger i sto r u ts t räckning på att n1an 
nar n~gon hemma som klarar barnpass
ning och sån 'L Ar ;;1ar1 som ;ag ensan1 -
stående förälde r har det sina problem. 
Det borde t. o . m. Birger Rehn iatta. 

Vi möts i Barsebäck 
Om ni hände lsevis glöm.t att r e s ervera 
lördagen den 1 O september så gör det nu. 
För då äger Nor diska .Atomrnarsch"-"n 
run1. Uuder huvudnarollen Norden rrwt 
Barsebäck kommer ett stort demonstra 
tionståg att gå från Lomma till Bars e· 
bäck. De övriga huvudparollerna är~ För 
ett resursbevarande samhälle, menings
fullt a rbete åt alla, stoppa atomkraften, 
bort med atomvapnen, ingen uranbryt
ning, nej till Örestad, stoppa avfolkning
en i glesbygd . .N1an kräver också svensk 
folkomröstning om kärnkraften. 



Måste kommunalskatten höjas? 
Det K.om1nunalpolitiska arbetet 
d r a r n u i g å n g e f t e r s o m 1n a r e n s 
lågvarv. Vi har ställt några 
frågor till Thomas Schlyter, 
sammankallande i VPK:s korn
m .u nali)olitiska gruoo med an
ledning av detta. 

~\u har det gått nästan ett år sedan valet. 
då VPK förstärkte sina. ställningar. Har 
ni lyckats i era ambitioner i 'nya'' full
mäktige? 
- Rent uarlamentariskt har vi för stås in
te lyckats. Sossar' ()ch borgarE" biU,:lår 
gemensam front mot rära. förslag> Men . 
vi tycker att vi lyckats oåverlr.a n1anni
skor utanför kornm.unfullrnä ktige , d vs. 
den •'VänT1g""7::" lundabon. Och det är vik
tiga s t. 

Ni lägger nu ner en massa tid oå fu1l-· 
m.äkbgearbetet, i när.nnder o. d, K•.1ndc in
te san11Y1a arbetsrnängd läggas ner ')å an
dra arbetsområden och ge bättre utdel
ning? 
-Det är förstås alltid 0n avvägningsfrå
ga >Jå vilka fält m.an lägger ner sitt :)Oli

tiska arbete. Men VFK Ltwd hct.r som 
mål att vararned överallt där nolitisk 
verksarohet förek01nn1er, och kornmunal
oolitiken är trots allt viktig. Vi .<:. änner 
det dessutarn sorn en uqnfor.dran att vi 
i iulhnäktige stödjer dc krav som. förs 
fran1 <JV befoLkningen .. Och just borgarnas 
oc h sossarnas kom D:" kta motstand s ')Or r 
ar oss till att gå i ännu hiirdare kanl'"), 
Vi gör också heJa t:d,~n nya erfarenheter, 
sorn vi försöker föra ut till lundaborna. 
Att besluten egentligen inte fattas i full
rnäktig visste vi förut. Men de fattas 
heller inte i. närnnderna har vi nu uon
täckt. Det mesta är upng]ort i förväg av 
ordföranden och oresidiet i närnnderna -
i kapitalets intresse. 

Vad säjer VPK on1 den skattehöjning som 
nu aviseras? 

-Det >Jå.st&s. ju att kommunen skulle behö
va höja. ska:tten med 50-öre. Men vi ty-ck-
e r n1an s·ka s tå fast vid över en .;kolYJ.mej se n 
att inte höja skatten. Just komnmnalskat 
ten drabbar lågavlönade hårt, eftcrsorn den 

i n te är orogres Sl v. Ändå antyds det nu 
fr&n socialdernokratiskt håll att inte ens 
50-öres höjning räcker. Man kan inte 
lägga ett strikt kommunalckonorniskt ner s
,)ektiv nå kornmunalskatten. Sn ändrad 
kostnadsfördelning rne.llan stat och kom
mun måste till, och kon1rnuperna m<'iste 
befrias från al·bet.s givl'l:~ f!.Ygiften. 

Vilka blir höstens stora kornrnu.naL).oli
t.iska lrå.g·or t-ror du? 

-Den s. k. Tätortsstruktur•)lanen är en 
viktig fråga. Det är en o] an som b e hand
la r n ur stor kommunen ska bli. och var 
man ska växa. Och så är det förstås bud
getbehandlingen . 

Arbets:ösheten i Sv<:!rige är oroväckan
de. Hur ser du nå sys selsättningsläget 
i Lund? 
- F ramförallt är det oroblematiskt i ytter
dt.colarna, Veberöd, Gen arp osv. 1vfen det 
är int~ n1ycket kon1rnunen .Kan göra åt deL 
Här är man helt utläm.n:::t.d åt kanitalister
na . ·Sy:s.sel'sä.ttningsf:rå.gor'na kan lösas·'· 
först 1 ~n r)lanekonomi, ·'11

• ., 
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Ja till vindkraft 
En villaägare Veberöd har 
n o s L u. n d s k o rn rn u n s ö k t o rn 
till.stE;_nd för att få sätta U>Jo 

e n l 4 m e t e r h ,. g '' j n d g e n e }: a -
tor 1å sin tc;mt. 

' •' o~ 

Där1genor.ci skulle hushållet delv:is bli ; 
självförsörjande på elektricitet, Vid ons
dagens sa.rnrnanträde i byggnadsnämndE"n 
beliandiades frågan. Sossarna gick emot 
ansökan, men VPK och de andra oartier
na röstade för, så det är nu fritt fram 
iö1: Vlllad.garen. 

Vi frågade Ewa Wigforss~ VPK:s repre
sentant 1 byggnadsnämnden, varför bon 
röst.adt~ för ansökan" 

- J ag tycker det ä:r viktigt att ma.n o rövar 
sej fram rn ed alternativa <:·nergifvrmer. 
Därför röstade jag sjä.lvkJart för ansökan. 
Sossarna är helt låsta. vid a tomkraft och 
olja som energikällor. De gick nu emot 
experirnentet med vindkraft n1ed ·mo b \re

ringen att det skulle bli fult. t\.1en dels 
är inte de här villaornrådena speciellt 
vackra innan, dels har n1an ju accepterat 
en massa TV -antenner oå busen. S iäJv
klart kan i.nte varje hushåll ha en vind
rnast, rn cn man kan n<yckct väl tänka 
sej att man så småningom skaffar cent
ral vindmast för fastigheterna elh·:r 
grupp av fastigheter. precis som 1nan 
har central TV -antenn. 

Om fler villaägare ämnar följa Ve beröds
b::ms exen1pel är ännu inte kän t . 

.An finns det biljetter kvar till Tältoro
jektets före ställningar i Malmö den 19, 
20 OGh 21 augusti. 1\r1en snart är det nog 

l t ".t v· -s u sa,.L : 


