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Historien om hur Lunds politiker. 
upptäckte Norra Fäladen 

I ett tidigare nummer av Veckobladet 
berättade vi hur det gick till när Sverker 
Oredsson cyklade fel och upptäckte Bryg
geriet i Lund. 
Nu har politikerna upptäckt Norra Fäla .. 
den. Vi som bor, arbetar och har barn i 
området har givetvis långt tidigare upp-

. täckt att Fäladens alla fördelar väger lätt 
. vid jämförelse med de problem som fin ns 
inbyggda där och som växer för varje dag. 
Det finm olika boendeformer för olika 
ekonomiska grupper. Villor och bostads
rätt för dem som har sitt på det torra och 
Kommunala bolagets hyreslägenheter för 
folk med svag ekonomi och många barn , 
socialt utslagna politiska flyktingar och 
andra invandrargrupper. Dessutom är den 
sociala servicen otillräcklig på alla områ
den . Det saknas skollokaler , dagis och 
fritidshem. Fritidsgården räcker inte till 
osv. 
Allt detta har vi Vpkare vetat länge och vi 
har deltagit i kampen för en ny s ~ ola, för 
fler dagis och fritids och vi har tag.it upp. 
frågor i kommunfullmäktige, men borgar
na har inte reagerat. 
Np har det äntligen hänt! Folk som bor i 
området på Magistratsvägen har ringt till 
de olika partierna och sagt ifrån: »Proble
men hopas över oss och ni gör inget», 
»Området håller på att förvandlas till 
slum.» 

Om telefonsamtalen fick Sverker Oreds
son att cykla runt och upptäcka det om
råde där han själv bor, vet vi inte . Men det 
fick honom åtminstone att kalla samman 
först ett möte med politiker och topp
tjänstemän inom polisen , bostadsbolaget 
och socialförvaltningen och sedan ett 
möte med folk som arbetar på Norra Fä
laden, i skolan, på fritidsgården , fritids
hemmen, biblioteket m.m. 
De berättade om de stora problemen så 
som de upplever dem dagligen i sitt jobb. 
Hur de inte räcker till för att göra de in
satser som behövs och hur de offrat fritid 
för att arbeta fram förslag till förbätt
ringar. De hade fått kalla handen från för
valtningarna så fort deras förslag kostade 
pengar, och risken var stor att de skulle 
tappa sugen. 
Man hade klart för sig att Jet framför 
allt gäller att fånga upp dc boendes 
-barn, ungdomar och vuxna - egna intres
sen och stödja deras fantasi och lokaler. 
Hjälpa dem att skaffa lokaler och liknan
de. 
För att klara av detta krävde man en 
fältassistent inom socialförvaltningen, som 
skulle få jobba med områdd i minst 2 år. 
Man krävde lokaler.Det är viktigt att kom
munen går in med detta stödet . Men det 
räcker inte. Norra Fäladen måste sättas i 

, frMmsta rummet hos alla kommunala för-

Behöver inte zigenare b~? 
I den väl segregerade problemhärd som 
Norra Fäladen utgör finns det en grupp 
som omedelbart låter sig identifieras och 
som därför lätt hamnar i skottgluggen, 
nämligen zigenarna. Dessa, som i Lund 
består av ett begränsat antal familjer, 
brottas idag med oerhörda problem. 
Det mest akuta är utan tvekan bostäder
na . De zigenare som bor i Lund tog under 
förra året emot en hel del invandrade släk
tingar. Flera av dem har fått arbets- och 
uppehållstillstånd i Sverige och de har 
börjat läsa svenska vid AMU . Men det 
faktt1m att de inte för bostäder gör det 
svårt att bedriva några effektiva stu-
dier. På daghemmen märker personalen 
hur barnen blir stressade och retliga som 
följd av den otrygga hemmiljön och man 
menar att något måste göras med det 
snaraste för att inte barnen ska fortsät-
ta att fara illa. 

Varje försök att förbättra bostadssitua
tionen bemöts emellertid av de kommu
nala myndigheterna med kalla handen . 
De familjepedagoger som anställts av 
kommunen för att försöka hjälpa till med 
de anpassningssvårigheter som uppstår 
har av sin chef Olle Svensson ut tryckligen 
förbjudits att befatta sig med zigenarnas 
bostadsbehov. 
Det kommunala bostadsbolaget vägrar 
att hyra ut till zigenare med motiveringen 
att man inte kan ta emot fler zigenare. 
Den besynnerliga situationen har alltså 
nu uppstått att statliga myndigheter be
viljar personer uppehålls- och bostads
tillstånd medan man på det kommunala 
planet förvägrar dem bostäder. 
Förfrågningar hos Akade~iska Förening
en har rönt samma resultat, trots att 
det rör sig om personer som studerar. 
En zigensk familjs försök att ta sig ur 

valtningar. Man måste framför allt vara 
beredd att satsa pengar. 
Kommunen måste garantera jobb eller ut
bildning åt alla de ungdomar som slutar 
skolan. Man måste skaffa jobb också åt 
vuxna män och kvinnor i området . Dag
hem och fritidshem måste byggas ut. Nu 
går t ex 3-4000 barn i 7-12 årsåldern helt 
utan tillsyn efter skoltid. Man måste skaf
fa fram lokaler i bostadsområdena och i 
Norra Fäladens centrum där barn, ung
domar och vuxna kan göra saker tillsam
mans. 
Det viktigaste som sades på mötet i tis
dags var: »Detta är första gången som vi 
som jo b har i området har fått prata di
rekt med politikerna. Nästa gång måste 
det vara de boendes tur! » 
Det måste bli möten på Norra Fäladen 
så att fäladsborna kan föra fram sina krav 
direkt till kommunpolitikerna. Och där 
gäller det att kräva klara besked. Utkräva 
löften och sedan se till att de borgerliga 
politik er som har ansvaret inte får skug
gan av en chans att glömma bort Norra 
Fäladen igen , när de nu äntligen upp
täckt att det finns! 

situationen på egen hand genom att kö-
pa en HSB-lägenhet föll på att de inte god
kändes som hyresgäster. 
Oe t är lätt att konstatera att något mås
te göras med det snaraste. För ett äld
re sjukligt par är situationen så akut att 
de tvingas bo i källaren. Ett förhållande 
som det kommunala bostadsbolagets 
chef Sven-Åke Tilly helt cyniskt kallar 
ett försök att dupera företaget. 
Ett rimligt krav måste vara att personer 
med arbets- och uppehållstillstånd anvi
sas bostäder och att dessa bostäder är 
belägna på andra ställen i Lund än på 
Norra Fäladen. Detta för att försöka 
motverka den kraftiga segregationen 
där. Om man underlåter att ta itu med 
problemen nu , så kommer trångboddhe
ten att fortsätta. Med den följer ökad 
nerslitning av såväl människor som miljö 
och därmed ytterligare argument för 
bostadsbolaget att diskriminera zigenare . 



Obligatorisk bostadsförmedling! 
V pk har som enda politiskt parti länge ar
betat för obligatorisk bostadsförmedling, 
ett krav som också vunnit ett brett stöd 
inom hyresgäströrelsen. 
Med obligatorisk bostadsförmedling me-
nas att alla fastighetsägare -både privata 
och s k allmännyttiga - ska ha en lagstad
gad skyldighet att anmäla alla lediga hyres
lägenheter till bostadsförmedlingen. 
Kravet på obligatorisk bostadsförmedling 
måste också kopplas till skyldighet för fas- -. 
tighetsägaren att upplåta den lediga lägen
heten till den hyresgäst som förmedlingen 
anvisar. 
När kommunisterna har förespråkat en 
obligatorisk förmedling har väl framför 
allt ett argument framhävts: det skulle upp
häva en för de privata fastighetsägarna 
mycket viktig marknad: den svarta han
deln med bostäder. 
Men det finns också ett annat och lika gott 
argument för obligatorisk bostadsförmed
ling. Det kan på ett relativt bra sätt mot-

De borgerliga partierna tänker bygga om 
småbarnsavdelningarna på ·daghemmen. 
I stället ska alla fem- och sexåringar få 
daghemsplats. På en direkt fråga från 
Vpk var inget av de borgerliga partier
na beredda att garantera barnskötarna 
jobb efter omändringen. 
Detta stod klart på onsdagen, när sociala 
centralnämnden beslöt att låta en tjänste
mannag...llpp detaljutforma fp's förslag 
till nytt »kösystem». Det fanns ett annat 
försl ag, som tagits fram av en arbetsgrupp 
med personalmedverkan . Det avvisades 
fullständigt av borgarna . (s) och vpk 
reserverade sig mot beslutet. 
Tjänstemännen får ett besvärligt arbete. 
De ska ge förslag till hur för turssystemen 
ska ändras . De ska utreda hur många av
delningar som ska byggas om och när mm. 
Detta ska bli klart i vår. Fr o m hösten 
är det risk för att inga fler ·småbarn får 
daghemsplats. 
Föräldrar som nu planerar att skaffa barn 
ska veta att i minst 4 år måste de lita till 
privata lösningar av omsorgen. Det bästa 
blir väl att barnen stannar hemma hos 
mor. Eller som moderaterna sägn>Re
formen är i linje med vår ideologiska 
grundsyn.» 
De försämringar som nu fp lyckats dri
va igenom innebär ett grundskott mot 
iden med syskongrupper. Alla barn ska 
få dagisplats en kort tid. Det betyder 
ständiga byten, oro och instabilitet i 
barngrupperna. Från facket befarar man 
massflykt av personal. 
Den 27 februari kl 19.30 ordnas en pa
neldebatt i stadsbiblioteket. Då ska 
borgarna stå till svars för attentatet mot 
småbarnsavdelningarna, taxehöjningarna 
och låg personaltäthet. Det blir ett viktigt 
möte den 27e. 

verka bostadssegregationen . Med bostads
segregation menas att människor av t ex 
samma sociala eller etniska bakgrund kom
mer att bo i samma bostadsområde. Och 
inte bara att de bor i samma bostadsområ
de , utan också i samma typer av bostads
områden. Som det delvis var förr i Lund . 
med välbeställd borgerlighet i Professors
stan och arbetarna i Nöden . 
Frågan om bostadssegregationen har bli-
vit aktuell i Lund i samband med debatten 
om problemen på Norra Fäladen. Här kan 
man då peka på att många invandrare och 
människor med olika sociala problem har 
kommit att bo på Magistratsvägen. Samma 
tendenser finns på andra håll i stan t ex på 
Lin ero, där nyssnämnda grupper kommit 
att koncentreras i hyreshusen på Vikinga
vägen. I båda fallen är det Lunds Kommuns 
Fastighetsaktiebolag som äger husen . 
Privata fastighetsägare tar inte gärna emot 
invandrare och människor med sociala pro
blem, de är inte lönsamma. Fastighetsbo-

Vpk på Fäladen: 
stadsdelsgrupp Norr 
Vpk bedriver regelbunden verksamhet 
inom alla bostadsområden i Lund. På Nor
ra Fäladen är denna verksamhet organi
serad inom stadsdelsgrupp Norr. För 
våren 1978 har vi planerat bl a studiecir
kelverksamhet, appellmöten, utställning 
på stadsdelsbiblioteket , deltagande i Fri
tidsrådets vårfest och tidningsförsäljning. 
Vi träffas regelbundet två gånger per må
nad. På dessa möten planerar och disk u·· 
terar vi verksamheten. Varje möte avslu
tas med en diskussionspunkt med inl<>da -· 
re. Ämnena spänner över hela världe n från 
läget i Indokina över eurokommunismen 
till situationen på Norra Fäladen. 
En arbetsgrupp inom Vpk Norr har un
der hösten 1977 inlett en mycket omf:!t
ta nde kartläggning av situationen på Nor
ra Fäladen omfattande de mest skiftande 
aspekter från demografiska förhållanden 
till fritidsaktiviteter. Detta arbete fortsätter 
under våren. 
Kontakt med Vpk Norr får man genom 
Hans Lindberg te! 12 89 42 eller Göran 
Karlström 14 52 17. 

FÄLLDIN 

Fåren irrar på enslig hed 
Herden sover och drömmer 
om tidningar som inte borde läsas 
om dolska satirer 
och journalister som borde kväsas 

Fåren irrar på enslig hed 
Herden är vaken och samlar ved 
Om kärnkraften stoppas eller består 
Det får man väl se ett annat år 
Nu följer Fälldin i Ahlmarks spår 
Lämnar taburetten för att valla får 
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laget har en social skyldighet och därför 
blir dessa grupper hänvisade till kommu
nens fastigheter. Men man kan kritisera 
bolaget för att det koncentrerar denna ka
tegori människor till bara en del av sina 
fastigheter. 
Om man nu lagstiftade om obligatorisk bo
stadsförmedling, så skulle olika sociala 
och etniska grupper komma att jämt fördelas 
över alla bostäder i kommunen. En viktig 
förutsättning är givetvis att bostadsförmed
lingen tvingas att verka i den riktningen. 
Och man ska inte tro att man helt kan hä-
va segregationen på detta sätt . Den kommer 
att bestå t ex mellan de som bor i villa
områden med styckebyggda hus, de som bor 
i vanliga villor och de som bor i hyreshus. 
Men i en mera omfattande politisk kamp 
mot bostadssegregationen är genomförandet 
av obligatorisk bostadsförmedling ett vik
tigt led. 

VIETNAM 
Ett möte om Vietnam med Birgitta Dahl 
arrangerat av bl a solidaritet med Viet
nam hölls på måndagskvällen . 
Gai Phong inledde med att sjunga och 
spela färska bitar ur den progressiva re
pertoaren . 
Därefter var det dags för Birgitta Dahl 
som visade diabilder från efterkrigsti
dens Vietnam och svarade på frågor. 
Diskussionen kom bl a in på Bai Bhang. 

Birgitta Dahl tillbakavisade bl a kritiken 
frå n mass media mot kostnadsfördyring
en av projektet. I fråga om pappers- · 
bruket ligger det mycket verklighet 
bakom rubrikerna , sade hon. De ökade 
kostnaderna kan bland annat hänföras 
till de n svenska inflationen och till att 
man krävt en högre reningsgrad än den 
sveitskarna ursprungligen föreslagit. 
Konflikten mellan Vietnam och Kam
puchea togs upp, liksom de inre förhål
landena i Kampuchea . Birgitta Dahl 
kri tiserade den strömning av skadegläd
je hon tyckte sig märka i pressens an
tydningar om hårresande händelser i 
Kampuchea. Hon pekade på den bris
tande tillförlitligheten hos informa
tionskällorna och rekommenderade 
läsning av VIETNAM NU,där ett helt 
nr ägnas åt en uppgöre lse med den helt 
obalanserade kritiken av Kampuchea. 

KULTURAFTON 
Viktor J ara kulturfront ordnar kultur
afton ikväll (17 /2) kl. 19.30 i Holmbergs
salen på Folkets Hus. Entre 15:-. Mat 
och dryck , folkdans och sånggrupp. 

UNG & ARBETSLÖS 
KU Röda Draken ordnar fest på Klos
tergårdens fritidsgård. Då spelar KUs 
teatergrupp Vänsterprassel en pjäs som 
heter »Ung & arbetslös». Onsd. 22/2 
kl 19.30. Gratis. 

BOKA LÖRDAGEN 
den 25/2 för KU-Lunds årsmöte: 
förha ndlingar, aktion på stan och 
fest på kvällen . 


