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Hyresdemonstration 
på lördag 
Blir det hyresdemonstration nu på lördag eller inte? Läget 
verkar en smula förvirrat. Men VB redogör för. här hur det 
ligger till med demonstrationen. 

I måndagens Sydsvenska kunde hyresarbetsgruppen på Del
phi meddela att hyresgästföreningen i Lund inställt sin de
monstration. Insändaren fortsatte: 
- Nu tar vi saken i egna händer. Nu på lördag den l O decem
ber kl. 11.00 avgår från aeroenstorget den demonstration 
som hyresgästföreningen gick emot. 

Och visst har man tagit saken i egna händer. 

Många tycker emellertid att det varit bättre om man hållit 
tassarna borta, för en mera klantigt förberedd demonstra
tion har vi sällan hört talas om. 

Så här har det gått till: 

Någon gång i förra veckan bestämde sej några hyresgäster på 
Delphi (eller var det möjligen Oarte'/SKP:s styrelser?) för 
att arrangera demonstrationen. En insändare skrevs, under
tecknades av hyresbetalargruppen på Delphi och skickades 
till Sydsvenskan. Det var denna som kom in på måndagen. 
Vidare satte man upp affischer på Delphi. 

AF:s bostäder 
Strax innan helgen tog man sej en funderare och kom fram 
till följande skarpsinninga slutsats: 
-Vi måste ha med folk utanför Delphi! 

Jan Mårtensson på Sydsvenskan fick besök. Detta resultera
de i en liten notis i lördagens tidning där man meddelade att 
en aktionsgrupp skulle bildas på söndagen. 

Söndagsmötet höll på att sluta med katastrof. 90% av dom 
som kommit dit och inte hade anknytning till Delphi-grup
pen eller studentorganisationen Clarte' var kritiska till en de
monstration nu. 

Skadar kampen 
- Det är oansvarigt, sa man. Det går inte att få ut information 
utanför AF-bostäder på bara fem dagar. Demonstrationen 
kommer att bli liten och skada kampen för hyresstopp. Skjut 
upp den! Eller erkänn åtminstone fakta och säg att det är en 
demonstration som gäller AF-bostäder. 

KOMMUNISTISK MÅLARBRIGAD 
Kommunistisk Ungdom i Lund har en s.k. målarbriga,d. Den 
heter Kollwitz-brigaden, efter den progressiva tyska konst
nären Käthe Kollwitz. Brigaden har möte torsdagar kl. 19.00 
på KU lokalen, Bredgatan 28. Ungkommunisterna hälsar alla 
vänner och sympatisörer till KU och VPK välkomna att del
ta i brigadens arbete. 

Men dessa argument viftades bort. Demonstrationen var ju 
redan utannonserad. Hyresbetalare utanför studentområde
na kunde informeras genom »personliga kontakten>. 

Knapp majoritet 
Så blev det omröstning och med siffrorna 12 - l O beslöt man 
bilda aktionsgruppen och genomföra demonstrationen. Flyg
blad skulle tryckas och distribueras, banderoller sys, tidning
arna och lokalradion uppvaktas, hyresgäster mobiliseras. Allt 
på fem dagar. 

I måndagens Sydsvenska kom insändaren där Delphi-gruppen 
uppmanade till demonstration. I onsdags kunde samma tid
ning meddela i en notis att en aktionsgrupp skulle arrangera 
samma demonstration. 

Ställ upp! 
Nu är demonstrationen ett faktum . Parollerna är riktiga. Låt 
rädda vad som räddas kan. Demonstrera på lördag för hyres
stopp och hyresgäströrelsens krispaket! Clemenstorget kl. 
11.00. 

Hyresstop 

KULTURFöRENINGEN BOKCAFETS VÄNNER 

har konstituerande årsmöte på Bokcafe't fredagen den 17.12 
kll9. Alla välkomna! Intresserade kan ringa Bokcafe't , te!. 
146226, och tala med Anna-Sofia Quensel. 



HYRESGÄSTFöRENINGEN LUGNAR FRIGGEBO 

Som första lundatidning kunde VB i förra veckan rapporte
ra att hyrorna bestämts för kommunala fastighetsbolagets 
hyresgäster. 

Hyreshöjningarna inom det kommunala bolagets fastigheter 
är av största vikt - inte bara för de som bor där - utan ä
ven för hyresgästerna i det privata fastighetsbeståndet. Här 
bestäms ju hyrorna med utgångspunkt från det kommunala 
bolagets hyror - allt enligt den dubiösa bruksvärdesprinci
pen. 

Hade VB rätt om hyreshöjningens storlek? Nej, inte om vi 
ska tro tidningen Arbetets Lundablad. Och Hyresgästföre
ningens ledning. Enligt dessa källor blir höjningen »bara» 
3,27 kronor per kvadratmeter och år. Ingen höjning av hy
ran är idag acceptabel, men om den stannade vid 3,27 skul
le det trots allt inte vara någon katastrof. 

Nu är.det emellertid fullt realistiskt att räkna med en höj
ning på l O, 52 kronor per kvadratmeter och år. Precis som 
VB uppgav. Avtalet bygger nämligen på förutsättningen att 
regeringen ska sänka bostadsräntan med l %: Ingenting ty
der på att så kommer att ske. Och framläggs inget sådant 
förslag i regeringens budgetproposition i januari justeras hy
rorna automatiskt upp 7,25 kronor per kvadratmeter och 
år, dvs. samma summa som motsvarar den sålunda utebliv
na en-procentiga räntesänkningen. Detta har hyresgästföre
ningen godkänt. 

Hyresgäströrelsen arbetar nu för fullt för att det s.k. kris
paketet -- vari den en--procentiga räntesänkningen ingår -
ska genomföras av regeringen. 

Ett - av många - kampmedel mot regeringen hade varit att 
hyresgästföreningarna runt om i landet vägrat skriva på någ
ra överenskommelser om nya hyror förrän regeringen sagt 
ja till krispaketet. Strandade hyresförhandlingar över hela 
fältet hade säkert fått bostadsminister Friggebo att sova li
te oroligt. Nu har alltså hyresgästföreningen i södra Skåne 
avhänt sig detta kampmedeL Kvar finns bara kort, vari man 
uppmanar regeringen att genomföra krispaketets krav. Vi 
tror inte att man kan nå framgång enbart med en bunt brev
kort. 

Effekten av den nu ingångna överenskommelsen blir att hy
reshöjningarna för 1978 kommer i två steg, vilket kan antas 
medföra att proteststormen inte blir lika våldsam. Oavsett 
Hyresgästföreningens avsikter har resultatet blivit att man 
gjort borgarregeringen en stor tjänst. 

PRENUMERANTER! ! och ANDRA! ! 
Du som är prenumerant och skall förnya din prenumeration 
nu vid årsskiftet kan göra oss på VB-red en stor tjänst genom 
att redan nu betala in din prenumerationsavgift för 1978. VB
red slipper på så sätt en massa tråkigt pappersarbete. 

: Det är trots aviserade och genomförda prishöjningar samma 
prenumerationsavgift för 1978 som för 1977, alltså 15 :-/halv
år och 30:-/helår eller ännu hellre 25:- /halvår och 50:-/hel
år om du stödprenumcrerar. Vårt pgkonto är 174~94. 

Löneökning om minst tre kronor i timmen, ingen sänkning 
av företagens sociala avgifter, kompensationsförhandlingar 
om regeringen höjer momsen eller devalverar, eller priserna 
går upp mer än fyra procent. Det var några av kraven i en 
skrivelse som 22 arbetare på Åsbrink Eiker ville att avd. 7 :s 
möte i tisdags skulle göra till sina och skicka till Metalls och 
LOs centrala förhandlare. 

Det ville nu inte mötet som avslog skrivelsen med rätt stor 
majoritet. Varför? Ja, inte var det väl så mycket för kraven, 
som ordf Berndt Eriksson tyckte stämde rätt väl med dem 
som han kunde rapportera om från avtalskonferensen, utan 
för den text som föregick dem. En text som andas oro för 
att förhandlama inte på allvar kommer att slå vakt om ar
betarnas levnadsstandard, utan ta överdrivna »samhällseko
nomiska» hänsyn. En oro som är högst berättigad om man 
minns fjorårets avtal och LOs uttalanden hittills i år. 

Var det också så att kraven kom från »fel» håll , dvs inte 
från den socialdemokratiskt dominerade avdelningsstyrel
sen? Det finns från dess sida en stor irritation över minsta 
antydan till opposition. Tyvärr kan detta ta sej sådana uttryck 
att man försöker småfiffla med dagordningen. Det fmns bland 
Lunds arbetare något av en antiradikal och antikommunistisk 
tradition. Det är synd att den ska vara så väl representerad i 
avdelningsstyrelsen (och på avdelningsexpeditionen). 

Samma stämningar tycks ha legat bakom att man fåll de ett 
annat vettigt förslag till uttalande, ett som kom från verk
stadsklubben på Gambro och som protesterade över arbets
dornstolens domar över strejkande arbetare vid KF, IMA och 
Tarkett. Trist. 

Det finns förvisso en radikal strömning bland metallsjuans 
medlemmar, men den märks mest på ett par av de medelstora 
verkstäderna. På avdelningsmötena är den i underläge, särskilt 
när styrelsen mobiliserar sina anhängare. Inte blir det väl an
norlunda under den närmaste tiden. Nu blir det emellertid 
ordförandeskifte. Berndt Eriksson har avancerat till heltids
anställd funktionär, och det är inte säkert att den nominera
de efterträdaren, Kjell-Arne Mele'n från Alfa-Laval, har lika 
hårda nypor och samma tunga auktoritet som Berndt. 

Hyresgästföreningens avdelning i Lund om kravet på hyres- · 
stopp. 

ansv. utg. Ulf Nymark. tryck :acupress , lund 1977 


