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BARSEBÄCK 3 OCH EL-TAXORNA 
Har du märkt att elräkningarna blivit 
större? Och att din hyra ökat, bl a på 
grund av det? Och visste du, att höj
ningen delvis beror på kärnkraftsaggre
gatet Barsebäck 3? Inte? Men så är det. 

Den största kostnaden för elförsörjning
en i Lund är inköp av råkraft från Syd
kraft, och det är denna del av kostnader
na som ökat kraftigast och påverkat 
taxorna. 

I Sydkrafts pris för råkraft ingår inte ba
ra kostnader för el tillverkning. och distri
bution, utan priset finansierar bl a ock
så kostnaden för planering av ett tredje 
kärnkraftsaggregat vid Barsebäcksverket! 
Och det är något som Sydkraft inte ta
lar om i sina rapporter till allmänheten, 
och inte heller har de lundapolitiker 
som sitter i Sydkrafts styrelse sagt ett 
ord i saken. Man kanske tror man att 
det inte är av allmänt intresse att veta 
att lundaborna via sina eltaxor får beta-

la planeringen av ett kärnkraftsaggre
gat som troligen aldrig kommer att byg
gas och än mindre tas i bruk. 

Nu har detta egendomliga förfarande 
dragits fram i ljuset av Erik Nilsson (vpk) 

KVINNO.CENTRlJM 
Kvinnocentrum som bildades i november 
1977 börjar nu ta fastare form . Organisa
tionen som består av ett nittital medlem
mar står på socialistisk grund och anslut
ningen är individuell. Meningen är att 
varje enskild medlem ska delta dels i stor
mötena som äger rum första onsdagen i 
var månad, dels i en arbetsgrupp. Av de 
arbetsgrupper som bildades i början har 
några redan spelat ut sin roll, såsom t.ex . 
stadgegruppcn. Andra är i full funktion, 
detta gäller framför allt lokalgruppen. 

Organisationens målsättning att skapa en 
träffp unkt för kvinnor, starta studiecirk
lar och rådgivning etc. kräver en lokal av 

VB-TRÄFFEN 
VB-red håller öppet hus för alla sina lä
sare torsdag 26.1 från kl 18 på Acupress, 
Fredsgatan 2. Vi bjuder på kaffe och 
pepparkakor. 

hygglig storlek. Siktet är framför allt in
ställt på gamla bryggeriet. 
Kvinnocentrum har skickat ett yttrande 
över förslaget till stadsplan med en lista 
med namnunderskrifter mot rivningen av 
bryggeriet. Man föreslår där att brygge-
riet bevaras i sin helhet och att lokalerna 
utnyttjas till före ningsverksamhet. På kvar
terets östra och norra sida sk ull e det än
då bli plats för över hälften av det plane
rade .bostadsbeståndet. Om beslutsfattar
na är så korttänkta att de fullföljer planer
na på att riva bryggeriet, vill man i stället 
ha korttid skontrakt på en lokal i någon av 
stans tomma rivningsfastigheter. 

PAMINNELSE 
VB-red vill be alla som fick prenumera
tionslappar med förra numret att snabbt 
betala . Del} som glömmer eller dröjer ri
skerar att VB slutar kornrna efter nr 3 i 
år. 

som interpellerar i kommunfullmäktige 
i frågan . Den kommer förhoppningsvis 
upp på full mäktige den 26.1 . VB kom
mer med intresse att rapportera vad tek
niska verkens ordförande, Lennart Lin
de'n (c), kan ha att säga. 

Är du intresserad av Kvinnocentrum-
gå på stormöte första onsdag i februari 
månad! Annonsering sker i Arbetet och 
Sydsvenskan. På stadsbiblioteket och Bok-

cafet sätts dessutom alltid en dagordning 
upp i förväg. 

Medlem blir du genom att betala in minst 
l 00 kr (minst 20 kr för studerande under 
20 år och minst 50 kr för studerande över 
20 år) på PG 96 36 56 - 4 Kvinnocentrum 
i Lund. Ange namn, adress, telefonnum
mer och födelset id. 

KUBAAFTON 
Kubafest fredagen den 27 januari kl19 

på Ungdomens hus sal 12 i Malmö. Tal, 
film, sång och dans utlovas . Entre 5:-. 
Arrangör är Malmö Festivalkomrnitte. 



Kommunens »lilla röda» har idag ham
nat på VBs bord. Vi avser boken med 
bidragen från den kommunala bespa
ringskampanjen. En del besparingsför
slag är riktigt bra, t ex »Gynnsammare 
ersättning för cykel i tjänsten för att 
minska bilkörning i tjänsten», eller »Slo
pa bostadsförmedlingen, som troligen 
inte på något sätt kan hjälpa den bo
stadssökande», eller »Avskaffa sådan 
verksamhet som enbart är av ceremoni
ell karaktär, som t ex firandet av Sven
ska flaggans dag». 

Andra fö rslag - som »Avskaffa kommu
nalråden>> -har tydligen av pietetsskäl 
redigerats bort på ett tidigt stadium. 
Och VB-red undrar försynt: vad kosta
de egentligen kampanjen? Och tryck
ningen av förslagen på fint papper med 
omslagspärm och illustrationer? 

NY A RIVNINGAR 

Alla känner till att det är kraftig bostads
brist i Lund. Och alla vet också att det 
är väldigt få bostäder i centrum, som en 
följ d av att de styrande i Lund varit myc
ket vänligt inställda till kontorisering och 
byggande av stora affärskomplex. På se
nare tid har en del borgare och sossar 

börjat tala om vikten av att bygga bo
städer i centrum. 

Men tal är en sak, handling en annan. 
Vid onsdagens sammanträde i Lund var 
borgare o ch sossar fullständigt eniga om 
att ett fullt modernt bostadshus ska ri
vas i Lunds centrum. Det är fastigheten 
Färgaren 23 (Staffans gränd) bakom Epa 
som nu ska falla offer för grävskoporna. 
Anledningen? Man är angelägen om att 
Epa (numera Tempo) ska få expandera. 
Hellre fler affärer än bostäder i centrum, 
alltså. Ytterst är det här rivningsbeslutet 
en konsekvens av att man tidigare sagt 
ja t ill Epas P-hus. 

Som vanligt visade det sig att kommu
nisterna är de enda konsekventa rivnings
motståndarha i fullmäktige . VPK :s repre 
sentant var den enda i nämnden som gick 
emot beslutet. 

BOETT 

gör desperat försök att få sitt tillstånd 
att sälja livsmedel och därigeno m smyg
vägen förvandla sej till den stormarknad 
för bilburna som opinionen i Lund så 
kraftfullt sagt nej till att politikerna få tt 
lov att lyssna. För desperat är det natur
ligtvis när man genom både brev och 
muntliga påstötningar på VPK försöker 
att få vårt stöd , och smickrande säger 
att »ni har avgörande inflytande på f rå
gam>. För nog vet man väl var vi står? 
Nu kö r man naturligtvis fram frågan 
om sysselsättnmgen. Det är verkligen in
te likgiltigt om hundra personer blir ar
betslösa, och det är förståeligt att fack
klubben därute försöker slå vakt om sin 
arbetsplats. Men utpressning med syssel
sättningen som argument går vi inte på 
och företeelser som Boett kan Lund 
faktiskt klara sej utan. 

(Hur vore det förresten med en järnhan
del i centrala stan?) 

PINOCHETS NYA ANSIKTE ... 
Läget i Chile är förändrat. För trycket 
har lättat. Risken för förfölje lse har 
minskat. Fånglägren har stängts och 
DINA (den hemliga polisen) har upp
lösts. Människor försvinner inte längre 
i Chile. Alla politiska fångar är frigiv
na. Pinochet knyter nya internationella 
kontakter och har enligt folkomröst
ningen i början av detta år ca 7 5 %av 
det chilenska folket bakom sig. 

... MEN BARA PÄ YTAN 
Förtrycket kvarstår och är lika hårt 
som någonsin. Milton Friedmans ekono
miska politik fortsätter och slår fortfa
rande hänsynslöst mot stora delar av 
det chilenska folket. Svält och arbets
löshet hör till vardagen och spädbarns
dödligheten stiger. 

Det politiska förtrycket har omorgani
serats. DIN A har bytt namn till CNI 
och effektiviserat sina metoder. »För
svinnandena» ersätts ofta av korttidsar
resteringar med tortyr och misshandel. 

Samtliga politiska partier och fackfö
reningar är fortfarande förbjudna. Folk
omrösningen får betraktas som ett de
sperat försök att ena nationen och tillgo
dose den internationella opinionens 
krav på demokrati och folkligt stöd. 
Pinochets grabbar räknade dessutom rö
sterna. 

STÖDET VIKTIGARE ÄN NÅGONSIN 
I ett läge när diktaturen försöker konso
lidera sig och förtrycket inte längre ut
gör först asidesnyheter i massmedia är 
det av största vikt att solidariteten och 
stödet till det chilenska folket bibehålls 
och intensifieras. 

Ansvarig utgivare: Ulf Ny mark 

BLYETJGEN 
Hälsovårdsnämnden hade vid sitt sam
manträde den 16.1 att ta ställning till 
den bordlagda skrivelsen från Ulla Hen
riksson (vpk) med krav på snabba åtgär
der mot blyfaran i lundaluften. Det 
finns ingen anledning att låta sej nöja 
med nämndens beslut , nämligen endast 
att gå med på mätningar. Detta så myc
ket mer som de inte blir av i brådrasket 
- tidigast i maj kan man få låna Malmö 
stads mätutrustning. Den »matematiska 
spridningsmodell>> som förvaltningen ti
digare ställt si t t hopp till, har dock vi
sat sej ha sådana brister att den måste 
bearbetas vidare. 

Och vad händer under tiden? Jo, bilar
na kör som vanligt och förgiftningsho
tet hänger bokstavligen talat i luften. Vi 
tycker att det är svagt att hälsovårds
nämnden med sitt särskilda ansvar i dc 
här frågorna inte går på linjen med om
vänd bevisföring. Kommer man så små
ningom fram till att blyhalterna är häl
sovådliga - ja då har dyrbar tid redan 
gått till spillo! 

CHILE-
KOMMITTEN 

CHI LE KOMMITTEN 
Chilekommitten bildades som solidari
tetsorganisation i december 1971. Efter 
militärkuppen i Chile den Il septem
ber 1973 är Chil.ekommitten i Sverige 
en del av den internationella solidari
tetsrörelsen för motståndskampen i Chi
le. I trettonhelgen hade Chilekommit
ten sin femte kongress. På denna beslöt 
man att prioritera arbetet med insam
lingen, fång- och flyktingfrågan samt 
kampanjen mot fotbolls-VM i Argenti
na. Man kommer också att fortsätta dri
va kravet om Sverige ut ur IDB och 
Världsbanken. 

LUNDS LOKALKOMMITTE 
I Lund har det funnits en Chih~kommit
te sedan 1973, som nu är uppdelad i fy
ra stadsdelsgrupper. I dessa jobbar vi 
framför allt med insamling och bulletin
försäljning i bostadsområdena. Vi plane
rar också att under våren och hösten gö
ra ett utåtriktat program för skolor och 
fritidsgårdar. 

Vi tycker det är viktigt att bredda soli
daritetsarbetet till hela Latinamerika 
och kommer därför att under våren gå 
ut med information om Argentina och 
initiera en kampanj mot fotbolls-VM i 
Argentina. I detta arbete hoppas vi kun
na få med andra intresserade , enskilda 
och grupper. 

Är du intresserad av ytterligare infor
mation eller vill delta i våra studiecirk
lar kan du kontakta Bjarne, tel , 134961 
eller Peter, te!. 1517 66. 

Stöd motståndskampen i Chile, pg 
65 39 28 - 2! 


