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Tätortsstrukturplane n: 

n utbyggnad i 
Tätort~trukL1mlan for Lunds komrr,un · r ar} är d.1~t? 
Det ijr en pl;.uH;brr. B ng er hur rr;m:uda befolkning och 
sy::;seh;;ittning ska f,')ldelas på de olika tätorterna i kom
mvnen - Lunc, Dalby, Sandby. VeLeröd, Gen;;p·p Häl
lestad oeh Ht>.vinge. Alltså h1 poiiti,;kt viktig fråga for 
alla lundabor. 

Planer. har lagts fram av kon:munsryre!sem· k""tinin[4!'.· 
t::rupp för kommunpLtne'"ing oci, :-J~a s'.iillas ut bL\. 
på stadsbihllotekel. från n~ista w·cku. F';-tst no.;;t är bma 
borgarnas och sossarnas förslag som fcl: 11ara med. VPK 
som och.~å ~;ka varä med och beslu ta om planen i full
mäktige sa :>m<';ningo:rr. lar hänvisats till 0ll sJuten )IS:VD· 
punktslåda1> som ska finn<•l> ~·id utsräll:ni;1gen! Detta kal
br v1 p0litisk ~t>nc;ur~ 

Vilket är då VPK :s för~b.6 '? 
F':3r det första bygger planen på en an( des för $ ; ()? an· 
Ulgen befolkningstiHvi:ixt p~ J O 000 personer fram till 
1990 Det skulle innebär;; fort.s11tt kOiir.(!ntratwn av män
niskor till sydvästskitne på bekostnaci av glP~bygoerna, 
och det kan VPK inte acceptera. Lund ;ir lagom n;ort 
som det i~ r , och flera m~ir..niskor bör inte: f ·:, :ta hi:.. 
Kommunisterna accepterar däremot en mtturlig ti]]vaxt 
genom födelseöverskottet, och d<>t starnmer .mgefär 
med den senaHe bef,>llmingsprognosen som inger en 
tillväxt på bara 3 000 personer fram till 199( . D .. iri'ör 
menar VPK att planen ska bygga p2 detta antal i stäilet. 

För det andra innehaHer pl;:..r,en antaganden (,in framti· 

Omformuleringar 
Den nya barnomsorgsplanen för Lund går snart ut på 
remiss. FrAn förberedelsearbetet kan VB av~löja, hur 
överinskrivningen behandlades. I en första version stod 
det: 

li24 platser var 1976 överinsknuna pä daghem. Sju av 
dessa finns på daghem piacPrade inom sjuk L årdsområ
den. . . . Av de övriga 17 s/w 1 O auskaffas i augusti 
1977 och sju i januari 1978>J. . 
Klart och tydligt! Hur kan det månne låt? .. när borger
liga politiker sett över formuleringen? 

J/Barnantalet kan dock efter siirskild prÖv7ing reduce
ras eller utökas med hänsyn tagen till exempelvis bar
nens vistelselid under dagen eller ålderssmnmanså'tt-

ib sy:;;~el. ättning·sutvecklmg som är helt gripna ur l.Ifter 
Hur mdn~;a gånger har mte VPK risat hur omöjl igt det 
är att planera s~rs')elsi.ittning under käpitalismen. Bara i 
år har Sveri\.er Oredsson bara i<.unnat uttala sitt djupa 
beklagande när det en~ föt·etaget efter det undra lägger 
n~r Vt::rksamhetcn i Veht•r >d eller Gt>narp. Nej, så länge 
J0t;h och :;trviee int-:; kan garanteras i de ö :>tra tätorter
n<t, i'ka inre iimm fler ,nänniskor flytta dit. D-essa s1m
hilllen risktra:r atr förbli sovstäder oeh pendlingen ti!i 
Lund odi Malmö öhar. Om man fort;;ätter aLt bara byg
g<1 småhus diir. fön•änas oeksfl bostadsbristen 1 L•.:nd. 
Därför menar VPK att den allr<.~ största delen av ökning 
~~~ nA 3 000 P!:'rso n.er ska. falla på .unds stad ~ 

Om· :n.:tn inte fortsätter an bar~ hygga smahu~ nmt 
Lund. som planen tydiigen innebär, utan ~atsar på pf. 
fd;: ~ivar ,~ !narkanv<indning 6enom att bygga två- oeh 
m:vår:in;,;s flerta:trjiJshus, kommer man inte att beh~iva 
::a i ansp~·åh. s.~ mycket av den goda jordbruksmar~cn 
rum Lund. V1dare fin ns det kvarter i stadskärnan, där 
VPK sedan läng<. krävt bosr.äuer i stäliet for kontor, 
ot:h ura:lför stadskärnan finns det fl era områden som 
man k:m by~~ga på. Så ä\·en om VPK kräver att. all ut
byggniicl av bosti:ider 2>kc.t ske i Lund, behöv er det inte 
vara et!. hot mot bra jorubruksmark, vilket borgarnas 
for!:satta sm~nusbyggande är. 

Det blir offentliga debatter nästa vecka om tätortsstruk 
t.urplanen. På anselag kL 19 i Lund p4 stadsbibliote
ket , och på torsdag kl. 19 i Dalby. Gå dit och säg hur 
du tycker Lund ska byggas ut! 

ningen i grupperna;>. 

1> ••• eller utökas>), jo man tackar! Men en så utmanan
de formulering vågade man inte behålla. Det blev en 
tredje ver!>ivn: 

, . ... en plan utarbetas för reducering av platsantalet i 
vissa barngrupper vid daghemmen, med sihtc på att slo
pa överins.krivningen och att maximera gruppstorlel<en 
till högst 15 barn i dc äldre och 9 barn i de yngre ålders 
gruppernGJ-. 

Här har tydligen VPK:s skrivelse om planering för kvali· 
tetshöjning gett resultat. Men överinskrivningen kan 
man slopa utan någon särskild planering! Och kan man 
tolka >>Vissa barngrttpperll och ,>med sikte på>> som ett 
klart och bin··' ande löfte? VB tvivlar . 



Kaos i byggnadsnämnden 
Onsdag(!nS kaotiska &"tmmantr~de i byggnadsnämnden 

varade i sju timmar! Man kan ifr.1tas~tta metoden 
att låta ledamöterna fatta beslut i vi!<tiga frågor långt 
fram p3 kvälien n~ir alla iir trötta. ::\lan kan ifr~!f::as~tt-
l.a ordförandens kompf~tens, nd.r han samlar. en J ag· 
ordning sp~ickad nwd mår1ga of:h tun~a pnn!,ter 
(tätortsst.rukturpLmen, bryggeri•~t, vägn~itet i och i~ring 
LumL .. ), när dagordningen g<"•ngel< ir.na;1 saknat 1-on
trovf:'rsiella punkter och sammanträdet varat högst en 
timma. Och man kan 1fr~;;asätta. ;~onsekve11seu hos en 
nJmmL som fattar m0t:::;tridiga beslut. ( n~gon får byg
ga ,g<~rage. grannen fick inte). 
Onsd:.t~ens &immanträde avslöjade splittringen i :let 
borgerliga blocket: tätortsstrukturplanen hordla.Jes 
pf. grund av borgarnas inbördef. oenigh~~t . som konse
!., vem; av ~etta hän~er fortsatt planarbete i lufte n; 
i viss<.: andra fnigor r:a--: t~ borgarna tom låtit ta fram 
motstridande tjinstes:·;rivelser från ::;t.adsarkitcktkon
toret~ 
Kl 22.45l;om (r~gan om bryggt~riet .'i vara eller intl~ 

Bokcafet återigen 
I ddta nummer avslutns för VB~ del debatten om 
pi·ohlemen pa BolH:aft!t. Nedan följt'r en kunnncntar 
fr:::.n Bukcafeh styrdsc. VU av"t~'lr fran slutvommentar 
och lakr dc inkomna inlägg~n tala f;)r sig ~äh·<l. · 

Situationcn på Lunc!.s .Bokcafi har ·{en senaste t iden 
cbkuterat.s i oliki.i tidningar, bl.a . i V!.'cl'obladPt Vad 
som inträffat. är att .svåra sam<~rbetsprobit:m under en 
t.iJ föreh:mmit bland de an;;t<:illda. !VIa n iorsökle först 
lösa dessa problem internt, men när de!.td inte: sick 
begicrde en m<'~oritet av dc- anställda att f'n person skul
le sluta s1Lt arbete pa Bokcafllt . Styrei~n behandlade 
frågan och beslöt enligt •l f~ anställdas ön&kemål. En an·· 
stäHd sades följaktligen upp under iakttagande ;,nr rle 
:regler som gäller beträffande anstl.\llningstr:ygghet och 
uppsägningstid. Olika tippgifter som förekommit i tid.
n}ngar och flygblad c.m hakomliggande politiska och 
andra or:;aker får helt stå för uppgift};lamnarna :;jiilva. 
Bokcaf~ts styrelse har vid behandlingen .tv frågan inte 
funnit dem vara sakiigt belagda. 

Fi~r .Bokcaf€!ts styrelse 
A.nders Löfqvist 

C H Hermansson till L·und 
Nu på tisdag den 18 oktober kommer VPK:s förn~ 
partiledare C H Hermansson till Land för :ttt tala om 
\)Sveriges viig tiU socialismen)). Han kommer då att an
knyta till det antikapitalistiska krh;program som VPK 
presenterat i höst. Ett program som skatl föra Sverige 
ut ur den kapitalistiska kri~n ocn f(ira in landet pä en 
ny politisk hm;. Förutom C H Herman~son ;,:ommer 
också LunJs Kom mu nisl iska Blf:sorkester att met..i.ver
ka vid mötet. Detta i?ger rum i Akademiska Förenin~
ens stora sal tisdag kL 19-00. Arrangörer iir Lunds 
Kommunistiska Högskolefikening (LKHF), VPK Lt~.nd 
och Kommunistisk Ungdorn i Lund. 

VOLLF'l'BOLL 
\'f>K K t' ~r ~l~ln-1r '.,.-,·~ 1:~y'·.~ . .-u l :.:>dti; . .:s .?l~·~ ::,.1 ~>'lålh.:~t. PiJ~~ 

...\iJfl in :_~T·~· .. a .. :: .l;..h.· Jr v~Ukorn.na. 

vara upp på dagordningen. Ordföranden Sköldenborg 
yrkade efter två inlägg på streck i debatten och för
sökte }·J indra stadsantikvari(m från att tala till slut. 
Man vägrade att ens diskutera Antirivningsgruppens 
v;il utarbetatie förslag för fritidsverksamhet i bryg
gcri~t. Utredningen visar niimligen att det finns ekono
miskt underlag för en sådan verksamhet. För siiker· 
hets skull har frit idsförvaltningen inte ens försökt 
göra en ~dan undersökning~ 
Byggnadsnämnden fattade alltså (•tt beslut i g~1r. som 
innebär att bryg5·eriet får rivas meJan stadsplanen 
fortfarantie ~i.r under utarbetande. En stadplan god
känn~. av kommunfullm~iktige. Med sitt rivninc;sbe
siut i onsdags lyckades ailtså byggnadsnämndens 
horgerliga majorilet sätta den normala beslutsgi1nben 
ur spel och föregripa ett beslut som ska fattas av 
i> o mrnunfullmäktige. 
Stäl! de am;variga till ~-vars! Gollert, Kruse od1 Sköl
denborg .. tt ur kommunalpolitiken! 

INSANDARE 

LKHF/VPK:s motion till studentkårens deputerade om avskaf
fande av teoiogiska fakulteten vtd universitettlt har givit upp· 
hov till fler d insändare. Det tycker vi på red. är bra. Vi tar gär
na emot insändare j denna och i andra frägor. Men vi vill be 
insändarskribenterna att f<Jtfa sej l<ort. Utrymmet i VB är som 
bekant synnerligen hegrånsat, och insändare över en halv A 4-
sid<l med dubbelt radavstånd kommer i fortsättningen inte att 
kunna publu:~ras. 
Denna vecka har vi <_Jett ll!rvmme för Svante Nordin, L KH F, 
som tamnat in motionen. Nåsta veck3 äterkommer vi med 
fler läsarreaktloner. 

VB-red. v11! för klarhets :;kull frarnhålla att vi i nummer 29, 
som tog upp den aktuella motionen, inte citerade motionen, 
utan ätergav en kommentar från en av talesmännen för 
LKHF:s deputeradegfupp. Denne talesman är inte identisk 
me!l motionären. 

SVAR TILL SIGNATUREN ,KRiSTEN SOCIAUST>' 

S i !, Ji~;:un:n :~-~~~!ar ~:Jnör LKHF; s1n ntoi,\)rfonl a""k~dt'an:j( av 
.~ ... • t •.'("d~)~.tsk.:i l ~rkui h: U .. : i n:J A\,\lH~I n~Uglun~HlÖ \ lllrl;!: r~-.;r ~vart

kon;! l'•:h m;tgJ» Sv;lrt·t p;: t~dl<t ;ir <Hl ll:!t~ l()ll SUt.övnw.g intt· 

,(t:, l..dil<l' :;\·arli..P:lst •H: il lllJ<! I i mo11i>iH:a . Sigil:.t!w•:n bordv ll:1 
tCJ!:it "it! 1ld dU ti"ia HlDIH>n~.?n ln n:..rn hi..ln/hun '\o.lli l." ~ig rttt r't; )··~ 
fall ,J tns~mdJn.: 0111 dc: !l. 

Sigual m,·n ;H<:ndr \ltbH· .!r! (rJga:", tJHl priist ;:tl>i ldH ing J ·;tallig 
r<:g! ini.: L1;1 ;sukr;!s r·ran fr;Jtod n <>rn k} rkan~ skiiJ;.~ndc· ;·tan :.IJ· 

· i<'d. l>••rL., m;.i VJr:l. lf\L'Il sal- nar ,,·kval~:;;";),- dc kr<~v >Otll f,·;nks 
!; J J.: i m.>t l<>nvn Dc krav·;H '>Jf l :'\l t tk tculogisk;; :ilnrH:na 
w\: ~k ;: !l ~~ok<,J; i ,.n (.~\?n !~.:ttkl~.;isk I.Jt..u!:.:t (s~ktll>n) uL;,n 
in)!,,i i lhtlll .HliSlisk f<~kultt!t {~d,tion l l!lt'd vilk:lo äm1H:n dc har 
·:t' 11tl!urlwt ~,a!:l~g1 ,;ammanlt:1ng. lkti .I rör an tnotv::rk;; J~n 
..:n~id:g);,'t som •.lf~dl..!l~ a• l,:o!ogJcllrns tlppl-. nytn ;ng titl Sv\:'n~· 
k l kyrlun. t-\;tllltiiglVJS i.ir ;;jjJva idc"n O!ll Slallig rrii':tUthdJning 
Pf!!11lig och of<)rcnii;;. nwJ ;.tat ,·n~ neul ralil'<!l i rr\1SI 1 ar,or. 
Men -len ;.:-,pd;to.n !•}::s inl•! upp i moti:.liH:n . hl.a. ,·(lcr:oom d..:n. 
'0lll ,i~naHI,cn p. tp,hH. h~r -;,;1nlllan tli!.d !r"~~!l om kyrk~tns 
,:ki!j;HHI>. ;,·an =>'<~t,·n . 1 VPK kriiva nat.urlig 1v i~ dl ,;;idan!. ~kd
:.Uidt'l. 2. '\il pr~stull•iidl;in,: ,,ch r,'liJ::ionslär,Int lhiklrHng ;;kall 
'k;ija, .11. 1{,-li!:'i"n'liir:lrc·n:-, t;·ppgift ~r intl.'. t:ni tg! l:irnpi:I;Icr 
o~v .. all ):l' <'11 I.•H:.ft-ssiondl f·irkunnt:lsc. Han/111>11 ~k:li l viJart· 
nntkrv;.;:J on. l11yck,·t :mna t :in kri~tl;!ndom. Slutka sakh!(a sk<i i 
talat d:irför llit:d ,l ltutbJldnillf!i.lrn•• skall sammanfalla . ;\k ri!:~n 
lr~in)!.,·r 5.ig d..:n rdh:xioncn p.1. att dd had.~ vJrit b:itln: on; s;g
n;:'llr~:n f:~·!t si,:. l.td :ilt !~p,J tnt>tinn,·n in >lJn han i lion ~J..n~d !il! 
dtt t-..nuscrJ d .... ·n i ~u .i,,s~ind.JfC. 

\kd v:i nii:; il.ii~;rw•v 
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