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• Il a 
Sa har debatten om Bryggeri-tomten kommit igång i 
VB. I nedanstaende inlägg hävdar David Edgerton, 
själv medlem i VPK, att artikeln i VB 26/77 står i 
strid med den inställning VPK Lund tidigare har haft 
i denna fräga. 

VB-red vill framhälla att den angripna artikeln var 
ett resultat av preliminära diskussioner j YPK Lunds 
kommunalpoJWska grupp, inte ett definitivt ;;tältnings
tagande fran VPK Lunds sida. 

I ett debattinlägg i VB 26!77 argumenteras det emot 
1de'n att hygga bostäder i kvarteret Bryggeriet. Det är 
inte klart vem som står bakom inlägget ('V'B-redak
tiunen? fullmäktigegruppen? Thomas Schlyter'? ), 
men den linjen som föreslås år en klar brytning med 
VPK:s ställningstagande. &å som det fördes fram av 
Eva W1gforss i hennes reservat i on till byggnadsnämn
den. 

I debattinlägget resoneras det så här: trafikmiljön 
är ciålig, t.o.m. så dålig att man inte k<~n bygga bo
:;tfider i området. I stället bortie man 1>renodla'; har
terets funktion som omstigningsp,mkt l:'ör bussar, 
kanske även bilar. Om man läser mellan raderna får 
r:nan ett starkt intryck av att författaren inte är främ
mande för taNken att bygga ett P-hus här. 

Jag tycker aLt detta argument är daligt av flera or
saker. 

Trafikläget 

F~)r det första underkastar man sig iie1t bilismen. I 
stället för att säga »trafikmiljön är dålig ·· låt oss 
gora d<m bättre~· säger man •ltrafikmiljön är dålig 
låt oss inte bo där>>. Och vad ska .na n göra för dfJ 
som redan bor längs Kung Oskars Väg'? Deras miljö 
kommer att ytterligare försämras om man bygger 
parkeringsplats på Bryggeriets tomt. De55utom mås
te man komma ihåg att om man bevarar den kultur
hi.5toriska byggnaden mot Kävlingevägen, kommer 
trafikstörningar att vara stora bara för den mindre 
delen av bostäderna som ligger norrut; mot Norra 
Promenaden har man en någorlunda hyfsad miljö, 
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så länge man håller bussterminalen borta. 

Bostadsbebyggelse 

VPK har länge ställt sig bakom defallmänna kravet 
om fler bostäder i centrala Lund. Är det nu så att vi 
vid varje konkret tillfäJle när man ska bygga bostäder 
säger 11tyvärr, man kan intt:: bygga precis här>l, då kom· 
mer vi snart att missa vår trovärdighet. På de flesta 
plats::r i cenLrala staden är miljön inte den allra bäs
ta. Vad vi måste göra är att kräva bostadsbebyggelse 
och en bra miljö. 

Parkeringsplatser 

VPK Lund har f~rknippats med kampen mot bilis
men. Vi har lyckats göra ordet i>P-husn till ett nega
tivt b~grepp. Ska vi nu plötsligt gå ut oc:h propagera 
för parkeringsplatser där man mycket väl kan bygga 
bostäder, då kommer vi (med aU rätt) att förlora 
mycket av vårt stöd och trovärdighet i detta 
kampavsnitt. 

Vad ska vi göra? 
.Jag ansluter mig i princip till den linje VPK har fört 
tidigare, d. v.:;.: bevara bryggeriets huvudbyggnad 
och byggnaderna i södra spetsen. Riv de resterande 
oanvändbara fabrikslokalerna och bygg bostäder där. 
Dessa bostäder ska inte vara högre än sex våningar 
och ska upplåtas med hyresrätt. 

Och trafiken da'! 
Jag har ingen fullbordad plan att lägga fram, men 
följande ski<>S kan kanske fungera som diskussions
underlag: 

l. Bygg en bussterminal på en del av lasarettets be
sökspnrkering mellan posten och Getingevägen. Det-

( forts. nästa sida) 



(forrs. lrån fömg. <;ide:; 

t a parkeringsområdet är stort och underutnyttjat 
för det mesta. 

2. Stäng Kung Oskars Bro för biltrafiken. 

3;•Biltrafiken mellan nördvästra och nordöstra sta
d~n dirigeras över Kaprifolievägen, Norra ringen 
samt Baravägen, alternativt Svenhögsvägen. 

Ett sådant förslag måste självklart modifieras med in· 
grepp på bl.a. Kävlingevägen och Get.ingevägen, men 
i stort sett skulle man kunna hålla biltrafiken borta 
från tätbebyggt område. 

Slutligen -·låt oss gå vidare 1 en positiv kamp för en 
levande stad, inte i ett negativt uppgivande mot bi
lismen. 

David Edgerton. 

INTECKNINGEN 5 
-VAD FAN ÄR DET?? 
T va av VPK:s kommunalpolitiker, Eva Wigforss och 
Thomas Schlytetjgär i en skrive]se till Lunds kom
muns byggnadsnämnd till angrepp mot kommunens 
sä tt att i handlingar och liknande använda endast de 
officiella fastighets- och kvartersnamnen 

Bakgrunden till skrivelsen är att Lunds kommun i si
na handlingar och planer använder endast officiella. 
namn på områden som är under planering eller gransk
ning för byggnadslov. Det här är ett sätt att hålla all
mänheten okunnig om vad d€t e(J,entligen är frågan 
om för områden. De kommunistiska kommunalpo
litikerna anger ett exempel, där kommunen i en 
annons meddelar att >>Lunds Instrument AB (har) 
ansökt om lov att förlägga jndustribyggnad 48 meter 
österut på fast igheten Inteckningen 5, Lund>i. 

Nu menar man från VPK håll att detta budskap skuJ .. 
le vara mera begripligt för vanligt folk om man i stäl
let sagt att det är Gambro på Magistratsvägen 16 som 
vill hygga ut. VPK:ar'la menar att de som närmast be
rörs i detta fallet, de som bor på Magistratsvägen och 
Kärnnarsvägen knappast reagerar på en sådan annons. 

Men om man vetat att kommunens oförstäel.iga kun
görelse gick ut på att Gambro vill bygga ett fläkthus 
på taket till12meters höjd över marken-- mot. till
låtna 7 meter, så skulle allmänhetens svar på ett 
sådant här meddelande bli annorlunda. 

Avslu tningsvis föreslår kommunisterna i skrivelsen 
att byggnadsnämnden i fortsättningen ska anstränga 
sig att använda benämningar som vanligt folk begri
per. -- .·---------------· ~····· .. -------··-- -·- -- · ··- ·--··-·--, 
RÄTTELSE l 
i artikeln om SmaLmds Nations filmserie i förra VB insmög 
sig ,;n felaktighet. Det ang<~vs där, att som första film nu p<i 
söndag den 18 september skulho komma filmen ;;Ta det som 
en man, frum) Sii är det inte, utan SGrn fi)Isi:.t film kommer 
den engelska )!Family Life>> av Kenneth l..oach. 

Vi ate rkommer senare rneu hiis:en-; prugr:Jnl i sin helhr.:.1. 

STOR l ORDEN
liten på jorden 
Politikens gökunge-- Gnistangruppen, eller som de 
själva gärn~ kallar sig, SKJ', förnekar sig inte. De som 
deltagit i det centrala arbetP-t inför atommarschen I;ir 
nog aldrig kunna drabbas av Supennak"tssjukan ·-·-det 
är nog det enda positiva Gnistangruppen uträttat i 
det cfmtrala arbetet. 

Ivlarschens p!f;Jtform arbetades fram av centerungdo
mar, rniljöorganisationer, kommunister m.fL Men 
Gnistangruppeu hade betänkligheter--- vilka, det sa
de de att de sku!le meddela på kommande möte. Ar·· 
het.suppgif';er tog man däremot gladeligen på sig. Oeh 
det lät ju bra. 

Men det fortsatte i samma stil --kritiken skulle kom
ma nästa gång, men jobb tog de på sig. Problemet var 
att de inte utförde vad de lovade att göra . Slutliger 
så beslöt ett stormöte atc ta ifrån Gnisslarna · som 
de även kallas ... alla arbetsuppgifter. Förutom att 
de skulle dis:~a unrler marschen tillsamma.ns med 
Centerns lir.gdorr~rörbund - CUF. 

Pinsamt. Men värre bhv det. Gnisslorna gav katten 
i att förbereda diskningen. stormötet tog ifrån dem 
denna uppgift och de som på lördagen stod och dis.
ka.de det. var CUF. 

Sp1karna i SF..P:s tikkista blir fler och snart syns 
iPte minsta skymt av litet. Enligt rykte äger be
gravningen :;!trUigen rum hösten -79. 

Ärter ocl1 punch 
mot inflati.Dnen 
Ti!I förra deputerademötet i Lunds student~>"- '· 
Lunds Konm1unistiska Högskoleförening ( LKHF ) 
lagt en motion om att kåren sku!le hos regeringen 
kräva att omedelbart pris- och hyn .. -sstopp infördes, 
samt att matmomsen slopades. Detta mot hakgrund 
av den borgf'rliga regeringens utsugningspolitik . 

LKHF såg motionen som sitt s~itt att försvara de ut
satta grupperna~ levnadsstandard mot rnonopolcns 
utplundring. studenterna är en av de grupper som 
drabba'5 hårt jusi nu av en inflation på omkring 10 % 
per år . 

1\f.en kåthögern förnekar sig aldrig - och vilken r· );er 
gör det? Visserligen kunde de inte motsäga faktam 
att inflationen är rekordhög men göra något vHle d~ 
inte. 
Högerns nej till att ta ett uttalande mot inflation<m 
blir rent absurt mot bakgrund av att de en vecka se
nare t rummar ihop till en jättestor pres..skonferens 
och inform~tionslunch. Med ärter och punch, för
stas. Syftet med lunchen var att tala om att kår
pamparna.;; stora kampanj i höst ska bli pa temat 
)!K1ren är till för digH. För vem kårpamparna är 
tili kanske kan diskuteras. Men inte är de t ill för 
jobbarPa eller för den vanlige studenten. 


