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Fredagen den 26 augusti 

Myggor trampar ner elefanter 

Att världen är upp och ner har vi länge anat hi:ir 
på veckobladsredaktionen, men det är sällan man 
fått det så vackert bekräftat som de senaste dagar· 
na. Vi t~inker naturligtvis på den fullständ igt för
ryckta insändarkampanj som rasat på sydsvensk
ans . Ett antal bilister har utb1utit sin vrede över 
hur vårt stackars Lund formligen terroriseras av 
cyklister. De fara fram som ett jehu, äventyrande 
liv och egendom för de stackars bilisterna. 
l''lera cyklister har setts på stan cyklande på trot-t 
toarer, cyklande i förbjuden färdriktning utan tvi
vel med ljuset släckt och med ett flertal passager
are på pakethållaren. 
Veckobladet som är en varm vän av laglydnad och 
trafiksäkerhet vill givetvis inte ta dessa brottslingar i 
i försvar. Däremot är det svårt att låta bli att tala 
?.m prioriteringar och sinne för proportioner. 
Ar det verkligen vi med vårt kedjeskrammel och 
vår dål iga andedräkt ger upphov till buller och luft 
föroreningar som hotar livsmiljön f5r tiotusentals 
Lundabor. Och var det verkligen för vår skull man 
beslutade att bygga Epa:s parkeringshus. Vi undrar . 
Själva tycker vi att taxibilarna kör otäckt fort , (inte 
kan väldet vara femtio ? ) och att det är dåligt med 
respekten för rött lJus. Och kunde man inte göra 
något åt raggarnas busåkning i innerstan? 

Det finns en allvarlig sida av det sagda också. Da
gen efter insändarna börjat strömma in t ill SDS så 
började stadens polismy ndighet med en vfJdsam 
cykelrazzia. Vid alla enkelriktade gator, i alla parker 
portar och prång stod det plötsligt poliser och stop
pade folk som cyklat feL Och inte rä(':kte det med' 
en vanlig tillsägelse för dessa bagatellförseelser. 
Nej, ordentliga böter skulle det vara. När bilkapi
talet rycker i tåtarna är man tydligen väldigt snabha 
bos Lundapolisen. Inget får hota vårt sammhälles 
heligaste ko. Tänk på vad Marcus oeh Per skulle 
säga om pöbeln hotade deras stackars bilkunder med 
sina räliga cyklar. 
BORT MED PRIVATBILISMEN FRÅN CEI\TTRUM 
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AI du prenumerant.? Har du förnyat din prenumera
tion? Om inte så är dett a dd sista numret du får. 
Om du även i fortsättniLgen viii ha ditt veckoliga 
VECKOBLAD så måste du hetala in 15:- på vårt 
pg 1.7459-9. Om du gör det snabbt så får du redan 
nästa veckas nummer . 
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GENOMB.ROTT l PRAKTIKANTFRAG N 
Så var det dags igen att starta med kommunal-

" politiken. Igår var det första kommunfullmäktige 
sammanträdet för hösten 

FYRA VPK-MOTIONER 

Fyra VPK-motioner behandlades på mötet. 
En motion krävde att alla handlingar och papper 
till sammanträdena i nämnder och fullMäktige 
skulle skickas ut så att de var hos fullmäktige
ledamöterna minst tio dagar innnan det egentli-
ga sammanträdet. Som det nu är kan man fä 
handlingarna på torsdagen till ett möte som skall 
vara på måndagskvällen. Det är helt omöjiigt att 
hinna sätta sig in i alla ärenden, att ta kontakt 
med partikamrater och kolla upp fakta. Att VPK 
kräver deh längre tiden beror pä att man vill att 
fler människor skall få möjlighet att ta ställning 
till fr~orna innan det beslutas i nämnderna. Det 
är ett krav för att öka demokratin_i beslutsproces
sen. 

Sårlana synpunkter tycktes herrar Ryrle(m) m.fL 
helt främmande. Dom hade, tycktes det, aldrig 
känt något behov att diskutera en fråga med t .ex. 
partikamrater innan dom skulle fatta sina be
slut. 

UUSNING FÖR PRAKTIKA.l~TERNA 

I en annan motion krävde VPK att förskaleprak
tikanterna i Lunds Kommun skulle få en rimlig lön 
för sitt arbete. Som det nu är får en praktikant 
högst 600:- per mån. Motionen avslogs inte utan 

återremitterades . En halv seger för praktikanterna. 
Aterremissen sk~de med motiveringen att efter
som praktikantperioden fr.o.m hösten 1978 är 
studiemedelsberättigad så blev dP.t ju ändå inte 
så dyrt för kommunen. 

LIKA LöN FöR J.JKA ARBETE 

I ))Bilaga N :r 107 Motion om åldersgränser i löne
avtal med arbetstagare)) krävde VPK >iatt kommun
fyllmäktige sl -ulle i Kommunförbundet aktivt ver
ka för att de djupt orättvisa åldersgränserna för
svinner ur avtalen med arhetst;·garna och att ål
der inte längre skaJl vara en faktor vid lönesätt
ning>>. 
I det näst sista avtalet (LABK-19"'16-07) finns 
det t.ex. fyra åldersklasser 16, 18, 19 och 21 och 
äldre ocl-t lönen varierar mellan 2.300 till 3.200 
per månad . 
Eftersom enbart ålder och inte yrkesskicklighet 
och vana påverkar lönen kan det hela leda till 
den al.Gurda situationen som att man som anställd 
i Lunds Kommun efter 4 års vana på samma ar
betsplats får lägre lön en '1elt oerfaren men åld
re arbetskamrat. 

Det absurda i detta insåg alltså inte kommunfull
mäktige utan avslog motionen. 

-~~---------------------------·----------·-·i--·---·-----------------------~----------~-------

KAMPENHETER! 

Kommunistisk Ungdom-Lund är sedan en tid till
baka landets största RU-klubb. Serlan KU-Lund 
i november 1975 korrigerade sin politiska linje 
och upphörde att vara hantlangare åt de som nu
mera kallar sig APK så har klubben vux1t enormt 
i medlemstal. Detta har gjort att klubben blivit 
allt besvärligare att hantera . De har varit svår~ för 
styrelsen att hålla kontakt med alla medlemmar 
och det har visat sig svårt att skola in all<r nya 
sympatisörer. 
Nåväl, för att råda bot på dessa missförhållanden 
och för att om möjligt öka den utåtriktade verk
samheten tillsatte årsmötet i februari en utredning 
<;om skulle se över klubbens organisation. 
Dittills hade klubben varit organiserad i intresse
grupper typ facklig grupp, kvinnapolitisk grupp 
etc. 
Under våren arbetade utredningen och lade succe
sivt fram sitt förslag som var klart .i maj. Efter in
gående diskussioner så var man då redo att gå till 
beslut på extra inkallat årsmöte i onsdags. Utred
ningens förslag gick ut på att organisera om klubben 

i fyra grupper efter medlemmarnas och sympati
sörernas bostad. Staden skulle delas i fyra delar. 
Medlemmar och sympatisörer skulle i första hand 
prioritera dessa »stadsdelsgruppen>, i andra hand 
den fackliga gruppen och sist de övriga intresse- . 
grupperna. De fyra >>stadsdelsgrupperna>> skulle ut-
se var sin representant i (~eu centrala klubbstyrelsen 
för att hålla god kontakt i det vertikala planet. 

Debatten på extra årsmöte~ var intensiv. Det fanns 
motförslag som gick ut på att behålla den nuvaran
de organisationsformen och vidareutveckla den. Men 
med stor majoritet gick utledningens förslag igenom 
efter lång debatt, dock med vissa smärre justeringar. 
Extra årstmötet beslöt att de fyra ~eografiskt inde
lade [,trupperna skulle kallas KAMPENHETER för 
att inte förväxlas med vpk:s sradsdelsgrupper. Vidare 
skall de inte heta "ster, norr, söder, väster ut.an själv 
välja sig glada revolutionär, t namn. · 
Veckobladets utsände på DlÖtet tror att m$1 ~en 
entusiasm och med den . .;t ra enighet som m ~ 
beslutet så är KU-Luntl verkligen att lyckönska med 
sin nya organisationsform. 


