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Fredagen den 27 januari 

FÖR KRISPAKETET 
MOT HYRESHÖJNINGAR 

Lördagen den 4 februari genomför Hyres
gästföreningen i Lund en demonstration 
med temat : För krispaketet- mot hyres
höjningar. 
Det är Hyresgästföreningens Lundaavdel
ning som svarat snabbt på regeringens ute
blivna stöd till hyresgästerna i budgetpro~ 
positionen. I Lund har hyresgästförening~ 
en slutit hyresavtal med bl.a. det kommu
nala fastighetsbolaget och AF:s bostäder 
på grundval av en förväntad räntesänkning 
på en procent. Att regeringen struntat i 
väsentliga krav från hyresgästerna innebär 
nya höjningar av hyran från och med förs
ta mars. Da höjs hyran i det kommunala 
fastighetsbolagets hus med ytterligare 7. 2 5 
kronor per kvadratmeter och år. Dessutom 
får hyresgästerna punga ut med retroaktiv 
hyra för januari och februari. Detta alltså 
utöver den höjning på 3.50 per kvadratme
ter lägenhetsyta och år som trädde i kraft 
den l januari. Den totala höjningen blir 
alltså 10.75 kr/kvm/år, precis som VB kun
de meddela i december. För en normalstor 
trea innebär det en höjning på c:a 80 kr. 
i månaden, eller strax under tusenlappen 
per år. 

:tHyresgästerna kan inte passivt se sin lev
nadsstandardytterligare försämras», säger 
David Edgerton i Hyresgästföreningens 
Lundaavdelning. »Utvecklingen på bostads
marknaden har under de senaste åren varit 
mycket negativ, och man kan utan tvekan 
tala om en kris på bostadsmarknaden. Hy
rorna rakar i höjden, bostadsbyggandet 
sjunker drastiskt, bostadsbidragen har inte 
följt med i prisutvecklingen. Samtidigt har 
löneavtalen gett måttligt bra resultat. En 
höjning av hyran är en sänkni1Jg av lönen. 
Vi måste slå vakt om vår levnadsstandard. 
Det är bakgrunden till beslutet om demon
strationen.» 
Lördagen den 4 februari var alltså tidpunk· 
ten för demonstrationen. Det kommer nu 
an på oss hyresgäster att se till att det blir 
en framgång. 

Hyresgästtörelsens krispaket överlämnades 
till biträdande bostadsminister Friggebo i 
början av oktobe.r. VPK :s inställning till 
krispaketet är att det är ett steg i rätt rikt
ning, men innehåller alltför begränsade krav 
och skulle om det genomfördes, endast 
dämpa takten i hyreshöjningarna. Sossarna 
liksom regeringen, -avvisar helt krispaketet. 

Kärnkraft och Bytaregatan 
Vid gårdagens möte i Lunds kommunfull
mäktige var det meningen att VPK :s in
terpellation om att lundaborna via sina 
eltaxor betalar planeringen av kärnkrafts
aggregatet Barse bäck 3 (se förra veckans 
VB) -ett aggregat som förmodligen ald
rig kommer att byggas - skulle besvaras. 
Men därav blev det intet. Med röstsiffror
na 34 mot 29 bestämde sej fullmäktige 
för att interpellationen in te fick tas upp 
till behandling. Denna fråga tillh örde inte 
fullmäktiges område, menade majoriteten, 
eftersom det rör ett kommunalt bolag -
Lunds Tekniska Verk. Uppenbart ville 
majoriteten - vari även en delledande 
centerpartister ingick - inte ta upp den 
här känsliga frågan till diskussion. Att tala 
är silver, men att tiga är guld , tycks man 
mena. VPK-gru ppe n reserverade sej i skar
pa ordalag mot fullmäktiges beslut, och 
menade att de t här förfaringssättet strider 
mot berättigade k rav på demokratisk in
syn i de kommu na la bolagen . 

Svar blev det dock på VPK-inte rpellatio-

nen om trafiken i Bytaregatan (se VB 
1/78). I interpellationen menade VPK att 
de sedan länge beslutade kantstensöver
farterna i Bytaregatan omedelbart måste 
byggas, och att markparkeringen i gatan 
stoppas, samt att postens drive-in-brevlå
da skulle dras in. 

Henrik Hermeren, gatu- och parknämn
dens ordförande lovade att kantstensöver
farterna ska börja byggas i februari i år, 
att man har diskuterat att upplåta Bytare
gatan för cykeltrafik i båda riktningarna 
och att man i så fall med nödvändighet 
måste slopa gatuparkeringen. Vad gäller 
drive-in brevlådan så skulle man ta upp 
förhandlingar med postverket. · 

Så nu kan de boende och alla flanörer i 
Bytaregatan glädja sej åt att biltrafiken 
snart kommer att minska. Men man kan 
ju undra om kommunen verkligen tänkt 
sätta igång kantstensöverfartsbyggandet 
så snart om det inte varit för VPK :s på
stötning, det har ju dröjt 15 månader hit
tills sedan beslut om detta fattades. 

HYRESGÄSTRÖRELSENS KRISPAKET 
i korthet 

Bryt prisutvecklingen för bostadsbyggan
det. 
Anpassa låneunderlag och pantvärde för 
flerfamiljshus till de faktiska produktions
kostnaderna. 
Inför ett särskiltränte-och amorterings
fritt tilläggslån för flerfamiljshus. Lånet 
skall utgå vid den slutliga belåningen och 
täcka produktionskostnader som ligger 
över kostnadsnivån vid början av 19 76. 
Sänk den garanterade räntan förf/erfa
miljshus byggda efter 1957 med en pro
centenhet. 
Höj de övre gränserna för bostadsbidra
gen med 50 procent. · 
Höj inkomstgränserna för reducering av 
bostadsbidragen med 6000 kronor för 
barnfamiljer och med 4000 kronor för 
hushåll utan barn. 
Inför ett generellt avdrag med 4000 kr 
vid "beräkning av den bidragsgrundande 
inkomsten för hyresgäster och bostads
rättshavare. 

DEMOKRATI OCH STADSFÖR
NYELSE I BOLOGNA 
heter en skrift som VPK Lund har gi
vit ut. Den fanns i en provisorisk upplaga 
under Bolagnautställningen i höstas, men 
är nu klar i slutlig form. 

Den tar upp det italienska kommunistpar
tiets (PCI) ledande roll i regionen Emilia 
Romagna och i Bologna och beskriver de 
viktiga dragen i PCI :s sätt att lösa stadsför
nyelsen i Bolognas historiska stadskärna. 
Det sker genom konsekvent bevarande av 
äldre bostadsbebyggelse och dess sociala 
liv. De medel som ger befolkningen möj
lighet att medverka i planeringen är främst 
de numera direktvalda stadsdelsråden. 

Skriften kan beställas från eller köpas på 
VPK Lunds expedition, Bredgatan 28, 
te!. 046/13 82 13, exp. tid. torsdagar 
19 - 21, lördagar l O - 12, eller på Bokca
fet Den omfattar ca 40 A-4-sidor och kos
tar 5 kronor. 
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GR~PPE~ 
Bildandet 

Trots att Vietnamrörelsen har mer än l O 
år på nacken, så är ändå föreningen soli
daritet med Vietnam en ung organisation. 
Den såg dagens ljus så sent som i decem
ber 1976, alltså mer än ett år efter den 
slutliga befrielsen av Vietnam. Men detta 
märkliga faktum har ändå en naturlig för
klaring. Föreningen bildades nämligen i 
ett skede, då Svenska Kommitten för 
Vietnam, Laos och Kambodja (SKfVLK) 
inte längre hade någon lokalt arbetande 
organisation, samtidigt som folks förtro
ende för De Förenade FNL-grupperna 
(DFFG) var i dalande på grund av dess då
liga politiska riksledning. 

På några FNL:ares initiativ bildades därför 
solidaritet med Vietnam som en lokalt 
samlande Vietnamorganisation. På kort 
tid blev den större än någon Vietnamorga
nisation någonsin varit i Skåne. Förening
en har· idag 150 medlemmar. De har rek
ryterats från SKfVLK :s gamla lokala orga
nisation, Vietnamhjälpen Skåne, från FNL
gruppen . och en tredje Vietnamorganisa
tion i Lund, Forskning för Vietnam. Men 
de flesta medlemmarna utgörs av männi
skor, som tidigare inte varit organiserade, 
men som ändå under årens lopp stött 
Vietnams kämpande folk på många sätt, 
deltagit i demonstrationer, möten m.m. 
Så trots Solidaritet med Vietnams unga 
ålder så är den ändå gammal, om man ser 
till den erfarenhet, som ryms inom den. 

solidaritet med 
Vietnam 

Uppgift 
solidaritet med Vietnams uppgift är att 
hålla solidariteten mellan Vietnams och 
Sveriges folk levande på grundval av pa
rollerna: 
Stöd Vietnams folk på dess egna villkor 
Bekämpa USA -imperialismen 
Föreningen ser UsA-imperialismen som 
folkens största fiende och därför som det 
största hindret för fred och framåtskridan
de i världen. Det är den lärdom, som Viet
namkriget framförallt gett, menar förening
en. 

Vietnam - Kampuchea 
Idag står Vietnam inför stora uppgifter. 
Det gäller även dess broderländer : Laos 
och Kampuchea. Utvecklingsstrategierna 
i dessa länder är olika, framförallt om man 
jämför Vietnam och Kampuchea. Kampu
chea för en mycket strikt nationalistisk 
linje, medan Vietnam är betydligt mer öp
pet för samarbete med länder och organi
sationer både inom den socialistiska och 
den kapitalistiska världen. Ett tydligt ex
empel: Medan Kampuchea avskaffat pen
ninghushållningen, så tar det socialistiska 
Vietnam till och med säte i Världsbanken. 
Vietnams självmedvetenhet tycks vara dju
pare på grund av en längre och starkare 
revolutionär tradition. 

Kampucheas mer nationalistiska linje har 
också sin historiska förklaring. Ända sedan 
1200-talet har Kampuchea eller Angkor
riket som det då hette, varit på stark till
bakagång. Orsaken var dels inre stridighe-

ter, dels att Angkorriket gränsade tilllän
der och folk i stark utveckling. Thailända
re koloniserade österut och vietnameser 
söderut utefter kusten, allt på bekostnad 
av Angkorriket. Detta historiska faktum 
har säkert stor betydelse för den snävare 
nationalism, som Kampuchea idag ger ut
tryck för. 

Gränskonflikten 
De strider som idag pågår mellan Vietnam 
och Kampuchea måste ses i detta historis
ka perspektiv. Situationen kompliceras av 
att fransmännen på eget bevåg fastställde 
gränser, som fortfarande var flytande, när 
de annekterade Indokina. Ända sedan 
197 5 är det tydligt att Kampuchea försökt 
säkerställa gränser, som är så fördelaktiga 
som möjligt för egen del. Man har hellre 
velat »normalisera» gränsförhållandena på 
egen hand än att sätta sig vid förhandlings
bordet. Detta var uppenbart, då gränsför
handlingarna avbröts 197 6 på Kampucheas 
initiativ. 

Dagens strider måste beklagas. Vi får inner
ligt hoppas, att Vietnams förhandlingsin
viter antas så fort som möjligt, så att gräns
problemen kan lösas i samma goda anda, 
som hittills rått i gränsförhandlingarna 
Vietnam - Laos och Vietnam - Kina. Kinas 
återhållsamhet i gränskonflikten och goda 
kontakter med både Vietnam och Kampu
chea kan bidra till en positiv lösning : en 
förhandlingslösning. 

Folken i Indokina behöver använda alla 
sina krafter, för att återuppbygga sina län
der efter UsA-imperialismens barbariska 
krig. 

Sverker O:s cykelfärd 

Nå, på cykelfärd hemåt var Sverker O så 
fördjupad i ett av sina problem - eller bå
da - att han norr om Allhelgonakyrkan 
tog till vänster i stället för höger. Först ef
ter femti meter vaknade han upp ur sina 
f.underingar. »Lustigt, tänkte vårt kommu
nalråd, detta måste vara Kävlingevägen. 
Här har jag faktiskt aldrig varit förr. Och 
vad är det för stor byggnad alldeles till hö
ger? A, det måste vara bryggeriet som det 
varit så mycket bråk om. Riktigt vacker 
byggnad. Behövs i gatubilden. Måste få 

Veckans trevligaste nyhet i kommunalpo
litiken är förstås den att en viktig del av 
bryggeriet kommer att räddas undan gräv
skoporna. »Nu kommer VB förstås att skri
va att detta är en seger för den miljömed
vetna opinionen, den antikvariska sakkun
skapen och vpk», tänker ni. Men då tän
ker ni fel. Visserligen säger kommunalrå
det Ryde (m) i SDS den 25.9 att »en del 
(VBs kursivering) av opinionen har varit 
värd att lyssna till», så den kan ju ha bidra
git. Men VB tänker nu avslöja det egentli
ga skälet till att bryggeriet klarade sej. 

Nyckeln finns faktiskt i samma SDS-ar
tikel. »Vadan denna omsvängning? », frågar 
reportern. - »Det finns främst tre skäl, sä
ger kommunalrådet Sverker Oredsson 
(fp). Ett är att det gamla bryggeriet är ~n 
vacker byggnad som behövs i gatubilden.» 

Som skäl till en omsvängning låter detta 
kanske lite märkligt, tycker läsaren. Är 
det någon ny omständighet att bryggeriet 
är trevligt att se på? Nej och ja. Så härlig
ger det till. 

Sverker Oredsson bor på Norra Fäladen 
och arbetar vid stortorget (i den för goda 
pengar renoverade kommunalrådssviten i 
gamla rådhuset). Han cyklar till och från 
arbetsplatsen (vilket är berömvärt) och 
tar naturligvis alltid Getingevägen, som 
är genast. Men häromdan inträffade något. 
Ni ska veta att Sverker O har det besvär
ligt. Inte nog med att han har högsta an
svar för den borgerliga budgeten här i stan, 
han tar dessutom på sej ansvaret för det 
borgerliga samarbetet, en plikt som i svå
righetsgrad endast kan överträffas av den 
att sörja för det lokala socialdemokratiska 
samarbetet. 

Ansvarig. utgivare: Ulf Ny mark acupress, L u n d 

stå kvar.» 
Tycker någon att historien låter osanno

lik vill vi bara försäkra att sådan är ett 
kommunalråds bistra lott. De har så myc
ket att bestyra att de inte brukar hinna 
med några avvikelser från den raka vägen. 
Men Sverker O har väl inte alltid varit 
kommunalråd, invänder någon. Riktigt, 
men då skrev han en avhandling i historia 
och satt som studentkårens ordförande, 
satt på institutionen och UB och AF men 
fick aldrig tid med några egentliga utfär
der ens då. 

Nu hoppas de som bor vid Clemenstor
get att Sverker Oredsson ska råka komma 
åt deras håll och upptäcka vilket elände 
som Fokus har ställt till med. 


