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Fredagen den 7 april 

En campingplats till Lund! 
Ni vet hur det brukar vara i Lund på 
~ommaren :grönt och fint och fullt 
.v turister. Det kommer många ung

domar som tågluffar, cyklar eller rent 
av vandrar. Ungdomarna- och många 
andra turister med för den delen -
har ofta ont om pengar och behöver 
l}ärför bo billigt. Men i Lund finns ba-
a hotell, t.o.m. de till hotell omgjor-

'-'da studentrummen är numera ganska 
dyra. 

Det är faktiskt en skandal att en ort av 
Lunds storlek saknar både vandrarhem 
och en centralt belägen campingpllits! 
För äen campingplats som finns i Habo 
Ljung och den som planeras i Dalby lig
ger båda långt bort och sakriar förbin- · 
delser med Lund: de fungerar bara för 
bilturister - typiskt nog. Redan för 
ett par år sedan föreslog VPK i full
mäktige att man skulle inrätta en till-

fällig campingplats på Klostergårdens 
idrottsplats . Men det förslaget avslogs 
utan någon egentlig motivering och na
turligtvis har ingenting hänt sedan dess. 

Nu kommer VPK att göra ett nytt för
sök. I dagarna kommer man att lämna 
in en motion, där man föreslår inrätt
andet av en tillfällig campingplats inne 
i Lund redan till sommaren 1978. Ett 
sådant provisorium kan klara sig med 
ett ganska litet grönområde - förut
satt att den utrymmeskrävande bil
campingen avvisas. 

Men hela frågan måste lösas för gott. 
I motionen krävs också att man ska 
undersöka möjligheterna av att ställa 
i ordning en permanent campingplats, 
som ska vara klar till 1979. Den bör 
reserveras för icke-bilister, vara relativt 
centralt belägen och ligga inom räck
håll för butik och stadsbusslinje. 

Ingen kaffebryggare i år heller 
I måndags var det stor kak- och kaffefest 
i Folkparken. Lunds Spelmansgille under-

'----"1öll, och som inramning til det hela av
hölls årets stämma i Konsumtionsföre
ningen Solidar, distrikten Lund Väst och 
Lund öst. Någon hade mobiliserat kon
sums gamla veteraner, för vi var mer än 
500 och medelåldern låg nog runt de sex
lo. .____.. 

Annars var allt sig likt . Först en föredrag
ning där vi fick reda på det kärva ekono
miska läget för Solidar. Men styrelsen fö
reslog trots detta en återbäring på 0,7 %. 
Pengar till detta får man genom att lösa 
upp reservfonder. Redan i fjor så föreslog 
en mängd talare på stämman att man 
skulle gå så tillväga, men då pratade styre!· 
sen om konkurshot, underminering av 
ekonomin, lättsinne osv. 

Efter att Spelmansgillet gjort sitt och 
kaffet druckits ur gick de flesta hem, nöj
da med kvällen. Det förrättades val och 
sedan· var det dags att behandla motio
nerna. I hela Solidardistriktet, som sträc
ker sig från Båstad till Simrishamn, hade 
det lämnats in 19 motioner varav 13 
skulle behandlas på Lundastämman. Lund 
är alltså utan jämförelse distriktets livak
tigaste del. 

Även i år hade man motionerat om att 
Solidar skulle upphöra med sina kampanj-

jippon och i stället satsa på att hålla låga, 
jämna priser och låta den viktigaste med
lemsförmånen vara återbäringen. Ju stör
re köptrohet ju större återbäring; det he
la är ju ganska enkelt! 

Lennart Pettersson (s) var styrelsens fö
redragande och gick genast ut hårt och 
irriterat . Kanske hade han missat sockret 
till kaffet, vad vet VBs utsände. Han be
skyllde motionärerna »för att motionen 
var politik». Den ideologiska utarmning
en går allt längre och längre bland de so
cialdemokratiska toppfigurerna. Det har 
gått så långt att ordet politik har blivit 
ett skällsord. Ack! Men den ideologiska 
medvetenheten bland stämmodeHagarna 
var större än hos styretsr och motioner
na bifölls. 

Först närmare tolv på kvällen var alla mo
tionerna avklarade och det väcker frågan 
om man inte måste se om formerna för 
stämman. Att ta upp dyrbar stäromotid 
med musikunderhållning kan knappast 
vara rimligt . styrelsens redogörelse kunde 
inriktas mer på långsiktiga planer och in- · 
te som nu bara bestå i att mässa hur 
många procent den och den butiken har 
ökat eller minskat sin omsättning. Man 
saknar hela tiden en ideologisk medveten
het hos styrelsens representanter och hos 
företagsledningen. Dom agerar som om 

På grund av de styrandes ointresse bör
jar det bli ont om lämpliga områden. 
Grönområdet borta vid Lovisastigen i 
kv Drottning Viktoria, där redan vat
ten- och avloppsledningar är dragna, 
har t.ex. sålts till Bellevuestadion AB. 

Ett fint läge - det som motionen före
slår i första hand - är Smörlyckans 
f.d. idrottsplats. Men man bör också 
undersöka andra möjligheter som grön
området norr om Östratornsvägen (stg 
1872) och platsen vid Källbybadet på 
den' mark som reserverats för Kloster
gårdsvägen. 

Det ska bli intressant att se om det blir 
någon campingplats den här gången 

· eller om de styrande åter väljer att sa
botera bra förslag bara för att de kom
mer från V pk. Det är i så falllundabor
na och deras sommargäster som blir mest 
lidande. 

det gällde vilken privatägd affärskedja 
som helst. 
Inte heller i år lottades det ut någon kaf
febryggare, men en rökt korv och ett 
grovt bröd det fick vi. 

NEJ TILL BUSSGATA 
P Å ÖSTRA TORN 

/b 

Redan när stadsplanen behandlades 197 5 
protesterade VPK mot att en buss 
gata skulle läggas ut från Uardavägen till 
östra Tornsvägen. I remissvaret framhölls 
att risken för att privatbilister skulle kom
ma att använda bussgatan som genväg var 
stor. Därför borde bussgatan dras bakom 
bebyggelsen i stället. Trots att stadsplan
en ännu inte är fastställd har gatu- ·och 
parknämnden begärt att få lägga ut buss
gatan och även belägga den. VPK-östra 
Torn/Tuna begär att arbetet inte ska på
börjas och att gatan omplaceras för att be
hålla området Uardavägen/Iliongränd bil
och bussfritt. 
Dessutom protesterar östra Torns och Tunas 
vpk :are mot den dåliga servicen i övrigt: 
en liten utbyggd pressbyrå och en Konsum
barack som enda butiker. Någon barnavårds
central finns ännu inte trots upprepade krav 
från föräldrar. Bristen på samlingslokaler 
är skriande. 



Te, kola - . och ordförande Maos· tanke 
Under en rad av är har vi tätt äskäda hur 
bluskrämarna brett ut sina butiker i 
stadskärnan. Äntligen har en annorlunda 
bu!i~ slagit upp sina dörrar. 
Och det är en butik som inte bedriver sin 
verksamhet på basis av privat vinst. Grund
iden är i stället solidaritet med tredje värl
den och stöd till det socialistiska uppbyg
get i världens folkrikaste land. 

Det handlar alltså om Kina. Och om 
Svensk-Kinesiska vänskapsförbundet. I 
lördags öppnade man en butik på Väs
tergatan. Här saluför man olika tesorter, 

penslar, kola, pennknivar, böcker, tid
skrifter och annat smått och gott från 
Folkrepubliken Kina. Så vill man käka 
kola och samtidigt närmare fördjupa sej 
i ordförande Maos tankar ska man gå hit 
och handla. 

Vilken prispolitik för ni? frågade vi Inge
mar Odebrand, som är vice ordförande i 
Svensk-Kinesiska vänskapsförbundet. 
-Ja, även om vi inte tar ut enskild vinst, 
så räknar vi ändå med ett visst överskott. 
För det överskottet ska vi ordna små mö
ten och diskussionsaftnar. Vi ser det som 

Renskrap inför Hyresgästföreningens årsmöte av SAP Lund, tisd 21 mars 

Hyresgästföreningens årsmöte i Lund är 
ännu inte avslutat. Men det är ändå möj
ligt att göra en kort utvärdering av mötet. 
Vi kan konstatera, att oppositionen mot 
hyresgäströrelsens undfallenhetspolitik 
har flyttat fram sina positioner. Och med 
opposition menar vi då inte bara, eller ens 
huvudsakligen, kommunister och andra 
»vänstermänniskor». Utan att många hy
resgäster helt enkelt kommit fram till, 
att den bostads- och hyrespolitik som hit
intills har bedrivits av hyresgäströrelsens 
ledning inte har givit några resultat. Och 
att det nu är dags att gå till offensiv. 

Fler engagerade 
Man ska naturligtvis inte överdriva bety

delsen av att hyresgästerna i så stor ut
sträckning slöt upp på mötet , men ten
densen är klar. Avdelningen förmår att 
engagera allt fler i hyreskam pen, och 
allt fler upplever att hyres- och bostads
situationen är ohållbar. 

Föga framgängsrik 
Det är också klart , att hyresgästfö
reningsledningens försök att mobilisera 
sina trogna till en slags allmän kam-
panj mot oppositionen var föga fram
gångsrik. Trots god middag på hotell 
Lundia. Att mobiliseringen inte lycka
des beror förstås inte på att hyresgäst
ledningen och de socialdemokratiska bos
sarna inte skulle vant goda administratö
rer. För det är de . Utan snarare på att få 
socialdemokratiska partimedlemmar -
om än aldrig så trogna - kan känna nå
gon entusiasm för den förda bostadspo-

litiken. Och att man inte är beredd att de
la hyresgästledningens synsätt: att se hy
resgäströrelsen som ett instrument för 
den socialdemokratiska partitaktiken. 

skp:arna 
Och återigen avslöjades det vid mötet 

att den lilla klicken av skp:are (»Sveriges 
Kommunistiska parti») är totalt isolerad 
och inte har lyckats få något som helst ' 
stöd för sin bostadspolitik utöver de per
soner som redan svalt gruppens hela 
program 

Vad kan man vänta sej nu? 
Vad kan man nu förvänta sej av framti

den, med en militant majoritet i avdel
ningens styrelse - en som har lundahy
resgästernas fulla stöd? Ja, tyvärr inte 
specidlt mycket, faktiskt. Visst ska hy
resgästerna ställa krav på avdelningssty
relsen. Men med den enorma centralise
ring som finns inom hyresgäströrelsen, så 
är avdelningsstyrelsen egentligen ganska 
maktlös. Vad gäller hyresförhandlingar så 
har den ingenting att säja till om. Det är 
föreningsstyrelsen i Malmö som sluter al
la avtal. A v delningsstyrelsen kan vara hur 
mycket ~om helst emot ett avtals.försltg 
- och föreningsstyrelsen kan ändå anta 
det. 

Det finns dock ingen anledning till pes
simism. Samma tendenser som finns i 
Lund och i andra delar av landet gör sej 
också gällande i andra orter inom »vår» 
hyresgästförening. Framför allt inom den 
tyngsta, dvs. Malmö. Resultatet av årsmö
tet där, kommer att bli utslagsgivande för 
föreningens verksamhet. 

en viktig uppgift att inte bara erbjuda 
alternativa produkter, utan också att 
sprida kunskap om Kina och dess prob
lem. 

Butiken köper de flesta av sina varor 
från en inköpscentral i Stockholm. Fast 
en del kompletterande produkter skaffas 
från vanliga, kommersiella leverantörer. 
- Det tycker vi är lite trist, säjer Ingemar, 
och vi jobbar med att komma ifrån det. 

Butiken är öppen onsdagar 17-19, lör
dagar och söndagar 11-14. Och adressen 
är Västergatan Il. 

INTE ETI ÖRE AT BILISMEN! 

Planerna på en stor parkeringsplats på de11 
gamla klostertomten omedelbart norr o. 
universitetsbiblioteket har naturligtvis 
upprört många. Till och med förhärdade 
bilvänner upplever byggnadsstyrelsens 
förslag som väl magstarkt. Reaktionen är 
denna gång så välmotiverad, häftig och 
utbredd att det finns anledning att vara 
försiktig optimist. Vi tror inte att bygg
nadsstyrelsen trots sina formella möjlig
heter vågar utmana opinionen och för
verkliga planerna. 

En sak förtjänar dock att påpekas i sam
manhanget. Många av dem som hittills 
uttalat sej i.frågari, både kommunalpoli
tiker och insändarskribenter, går med på 
byggnadsstyrelsens förutsättningar, näm
ligen att det behövs ytterligare en stor p
plats i stället för den som försvinner när 
det nya humanisthuset ska byggas. Man 
har därför ansträngt sej att formulera al
ternativa förslag, antingen det nya husets~ 
källare eller ett parkeringsdäck söder om 
fysiska institutionen. 

Då är man på villospår. Man måste först 
som sist inse att man inte kan bygga bort 
behoven av vägar och parkeringsplatser 
och att bilisternas behov inte är legitima. 
Ett tu tre har vi den definitiva oljekrisen 
över oss, och då står vi där med en massa 
bil:mläggningar att betala dyra amorte
ringar på. 

Säkert finns det en massa docenter som 
skaffat villa i Staffanstorp och som nu 
gnäller över att de inte kan få en (gratis) 
parkeringsplats intill sin institution. Men 
låt dem gnälla! Inte ett öre till bilismen! 

Dagisdemonst,·ation på lördag 
Vi ställer upp för följande krav: 

Bra daghem åt alla barn 
nej till fp:s kösystem! 

Tre personal och högst 15 barn 
i syskongrupp 

Nej till den nya dagistaxanl 

Samling på 
CLEMENSTORGET KL. 11.00 

Ansv.utg .. Ulf Nymark Sättning och tryck : VB-red pllecupress' Lund trycker i 


