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Fredagen den 28 april 

Borgarna Alle man ut! 

och barnens bästa 
Barnomsorgsplanen för Lund för åren 
1978-82 togs i fullmäktige i går. Be
slutet gör ingen människa glad, åtmin
stone inte om man är förälder. Jämfört 
med förra planen minskar man utbygg
naden med 40%, dvs man tänker bygga 
1151 platser vilket är 700 platser mind
re. Skulle barn med förvärvsarbetande 
och studerande föräldrar ha plats krävs 
3 600 platser. Skulle alla barn få plats 
krävs ännu mer! 
Man föreslår 250 platser i lägenhets
daghem, det kräver 25 lägenheter- i 
bostadsbristens Lund! Man föreslår 
att 221 barn ska få dagmamma - men 
sedan flera år finns inga nya dagmam
mor att få i Lund! Man vill faktiskt byg
ga ca 550 platser i riktiga daghem- men 
man saknlll' tomt och preciserat läge för 
mer än hälften! 
Planen är ett politiskt bedrägeri - mot 
barnen och mot föräldrarna. 

Lättare mista daghemsplats 
För dem som har daghemsplats ska det 
dessutom bli svårare att få behålla den 
när föräldrarna har grav-ledigt. Social-

förvaltningen har nämligen föreslagit att 
endast » styrkta medicinska, sociala och 
språkliga skäl » ska ge möjlighet att be
hålla platsen. 
Däremot vill man strunta i sådana skäl 
som lång och svår inskolningsperiod, upp
repade byten av omsorgsplats , brutna 
kamratkontakter, föräldrars önskemål 
om att kombinera barnledigt med stu
dier etc. 
Sociala centralnämnden har bordlagt 
förslaget, men allt tyder på att borgarna 
tänker acceptera det. Ännu en försäm
ring inom barnomsorgen. Barnens bästa 
är en tanke som borgarna inte tycks ens 
snuddat vid. 

Kampen fortsätter! 
Daghemsdemonstrationen för några vec
kor sedan samlade många deltagare, lik
som Vpks appellmöte i går utanför stads
hallen - strax före kommunfullmäktiges 
sammanträde. Vpks linje i barnstugekam
pen sammanfaller nämligen med kraven 
från föräldrar och personal: Bra och gra
tis daghem åt alla barn! Bra och gratis 
fritidshem åt alla barn! Nej till Fps kö-

Borgerlig klasskampspolitik 
värde på marknaden, företagen skulle bli 
mer intresserade av att köpa deras arbets
kraft. Därför att stenhårda marknadsprin
ciper gäller. Man vill köpa så billigt som 
möjligt. 

·Borgarna blir allt fräckare, På det senaste 
kommunstyrelsesammanträdet ställde sig 
majoriteten i Lunds kommun bakom ba
kom arbetsköparorganisationernas angrepp 
på Lagen om anställningsskydd. Man me
nade att den arbetslösa ungdomnen fick 
fler jobb om arbetsköparna gavs större mö j- VPK :s representant föreslog att Kommun-
Hgheter att efter eget godtycke provanstäl- styrelsen skulle avvisa borgarnas förslag 
la och sedan sparka folk. och i stället till arbetsmarknadsministern 
Dir. Arne Anmo, folkpartist, uttryckte det uttrycka avstå~dstagande och uppfattning-. 
så här : Det blir inga långvariga jobb, men en att det beh?.vs fler kommunala och statliga 
ungdomarna får erfarenhet som ökar deras en att det behovs fler kommunala och stat-
värde på arbetsmarknaden liga jobb för att lindra arbetslösheten. 

Efter lite tvekan slöt SAP upp bakom skri-

Polismästaren och Klosterhagen 
- Hallå , är det VPK? Jo, det här var från 
polisen, ordningsavdelningen. Ni affische
rar ju om första maj på olika egna affisch
tavlor ute på stan. Bra, men ni har en tavla 
på torget härutanför polisstationen, och 

velsen. 

till den har ni inget tillstånd. Polismästaren 
ber er ta bort den ofördröjligen, annars 
gör vi det. Har ni tillstånd, säger ni? Jag 
har en kopia på er ansökan här, nej, här 
står inget om Trollebergs.vägen? Men det 
står om »Klosterhagen:~? Ja, för Kloster-

I nästa nummer av VB kommer vi givetvis 
att rapportera om årets förstamajdemon
strationer i Lund. Inte bara om vår egen, 
utan även om de båda andra, SAPs och 
SKPs. Vi kommer f ö även liksom tidigare 
att på ett enhe.tligt sätt räkna antalet delta
gare i alla demonstrationerna. Alla arrangö
rer brukar ha för vana att förbättra sina 
siffror en smula och polisen räknar slarvigt, 
men vi ska bemöda oss om att få fram en 
rättvisande bild, trots att vi är part i målet. 

Vi hoppas givetvis att VBs läsare sluter 
upp i vår demonstration (samling på Cle
menstorget kl13) och vårt avslutande mö
te i Stadsparken. Nog har vi stött på en 
och annan sy mpatisör som känt dragningen 
från naturen efter denna kalla vår och fun
derat på att lämna stan över helgen, men 
vi hoppas både för vår och deras egen del 
att de betänker sej och inser, att deras 
plats på första maj är tillsammans med de 
kamrater som de delar den politiska varda
gen med, och att faktiskt även stadsparken 
är ett stycke natur. 

Att vår demonstration som vanligt blir 
den största i stan är vi fullt och fast överty
gade om. SAPs både på riksplanet och lo
kalt i Lund tafatta oppositionspolitik är 
inte särskilt entusiasmerande på anhängar· 
na, och vi tror inte att SKP har kunnat lura 
så många med sitt tal om »facklig enhet». 

Så vi ses väl på Clemenstorget kl13! 

hagen har ni tillstånd, södra delen av Klo
sterhagen, var den n~ ligger. Hur menar ni, 
är Klosterhagen stans officiella namn på 
torget utanför polisstationen. Ja minsann, 
det ser jag här på kartan. Men då är ju allt i 
sin ordning! Ursäkta då. 

Känn din stad! 



SAP Lund: Inget samröre med VPK 
l nästa val mäste vi sätta stopp för borgar
styret i Lunds kommun! För att detta ska 
bli möjligt krävs socialdemokraternas och 
kommunisternas förenade insatser. Det är 
heller igen tid att förlora: den lokala val
kampen mäste börja nu. 

Fördenskull har vi i VPK och KU tagit 
initiativ till ett med socialdemokraterna 
gemensamt uttalande inför första maj. Ut
talandet försöker fånga det som är gemen
samt i socialdemokraternas och kommunis
termas lokala politik. Det bygger på redan 

De borgerliga krafterna gör stora ansträngningar att 
vältra över den ekonomiska krisens verkningar på 
arbetarklassen och andra låg- och medelinkomstta
gare. Dessa försök är en utmaning mot hela arbetar
klassen och dess organisationer, och måste mötas 
meq en kraftfull manifestation av alla progressiva 
krafter. 

På det kommunalpolitiska området visar sig den 
borgerliga attacken i en begränsning och nedskär
ning av den sociala och kulturella utbyggnaden. 
Detta i en tid då den ekonomiska krisen med dess 
ökade arbetslöshet och otrygghet ställer större krav 
på dessa kommunala verksamheter. · · 
·\ Vi uppmanar därför till uppslutning i årets för
stamajdemonstrationer: 

För en ökad kommunal utbyggnad av daghem, 
åldringsvård, bostadsbyggande, fritidsverksamhet 
och förbättrad kollektivtrafik, vilket ökar tillgång
en på arbete. Ett långsiktigt sysselsättningsprogram 
utarbetas med målet: arbete åt alla. 

För omedelbart inrättande av en speciell garanti 
som ger all ungdom under 25 år arbete eller me
ningsfull utbildning. Beredskapsarbete, som ska ses 
som en nödlösning på kort sikt, kombineras med 
utbildning för fast jobb. Marknadsmässiga löner ut
går. De yrkesinriktade linjerna i gymnasieskolan ut
ökas för att ge alla ungdomar rätt till yrkesutbild
ning som är grunden till fast arbete. 

För betygsfri skola. Skolan ska öppnas för den 
fackliga och politiska arbetarrörelsen som motvikt 
till den massiva borgerliga indoktrineringen. Elever
nas samarbete ska främjas, inte konkurrensen. 

För utbyggnad och kvalitetsförbättring av barn
omsorgen. Målet måste vara full behovstäckning 
och ökad satsning på förskola och fritidshem, vil-

. ket innebär att barnens behov och kvinnans frigö
relse ställs i centrum. Inga småbarnsavdelningar 
byggs om och inga barnskötare får förlora sina 
jobb. Alla barn ställs automatiskt i daghemskön 
och erbjuds plats på daghem. Folkpartiets förslag 
till kösystem förkastas då det innebär sämre miljö 
för barnen och motverkar kvinnofrigörelsen. Alla 
försök till högre daghemstaxor eller föräldraavgif
ter motarbetas då dessa främst drabbar låg- och 
medelinkomsttagarna. Krav måste resas att staten 
övertar merkostnaden för barnomsorgens finansie-
ring. . 

För kvinnornas frigörelse på alla områden. 
Kommunalt stöd till kvinnohus i Lund. 

För ökat bostadsbyggande i Lunds tätort, i at
traktiva bostadsområden som också ger möjlighet 
till kollektivt boende. Mark- och bostadsspekula
tion stoppas genom tomträtt i hela kommunen. 

PR~SSGRANNAR 
Små knutna nävar, organ för Vpk Lunds 
pionjärorganisation, har kommit med ett 
första maj nummer. Innehåller bl.a. ett 
resereportage från Vietnam, något om 
SIA-skolan och rapport om» Sveriges 
socialistiska pionjären>. 

Verkstadsgolvet är tidningen som görs 
av metallarbetare för metallarbetare.Ä ven 
den har kommit med et~ nummer lagom 
till första maj. Ur innehållet: avtalet, Ita
lien och rapport från arbetsplatser i Lund. 
Beställ gratis ex genom Vpks expedition. 

existerande program och uttalanden från 
våra bAda partiers sida. 

Ledningen för SAP i Lund har efter lAng 
tvekan, som måhända avspeglar inbördes 
oenighet, beslutat att inte gä med på något 
gemensamt uttalande. Vi beklagar detta, 
samtidigt som vi för vår del lovar att verka 
med kraft för att i nästa val bryta borgar
styret i Lund! 

Här följer texten till det förslag till ge
mensamt uttalande som framlagts frän . 
VPK:s och KU:s sida. 

Obligatorisk bostat!sförrnedling införs. Miljön i sto· 
ra kommunala bostadsområden som Linero och 
Norra Fäladen rustas upp. De boende garanteras di
rekt inflytande över sin boendemiljö. Bonlamas 
mark- och bostadspolitik bekämpas eftersom den 
innebär rivningar och kontorisering i Lunds cent
rum, försäljning av kommunens mark och bostäder 
och ensidig satsning på villaområden i kommunens 
yttre delar, vilket medför långa avstånd till arbete 
och service. 

För utbyggnad av åldringsvården. De gamlas 
rätt att bo kvar i sin invanda miljö garanteras. Hem
samaritverksamheten byggs ut både till omfattning 
och innehåll. 

För de handikappades rätt till transportservice 
till samma avgifter som i kollektivtrailken. 

För ökad turtäthet och utbyggnad av kollektiv
trafiken. I främsta hand för de yttre kommundelar
na i syfte att skapa bättre alternativ till privatbilis
men. Busstrafiken kommunaliseras och kvalitets
förbättras. Miljövänlig små - och medelstor industri 
lokaliseras till Dalby, Södra Sandby och Veberöd 
för att minska pendlingen. I samma syfte byggs 
servicen ut i de yttre kommundelarna. Privatbilis
men måste på sikt bort från Lunds"stadskärna. Inga 
ytterligare p-hus uppförs i Lunds centrum. 

För alla kommuninvånares rätt till meningsfull 
fritid. Fritidsgårdarnas anslag ökas för att garantera 
ett attraktivt och varierat utbud. Teater, ftlm och 
böcker ska ut till arbetsplatserna. Kommunen över
tar driften av F pikets park. Kolonisternas villkor 
förbättras. Bollhuset byggs ut och alla föreningar 
garanteras gratis lokaler genom kommunen. Kvali
tetsfJi.m ska kunna visas i alla kommundelar i kom
munal xegi. Krafter som profiterar på folks fritids
behov och· utnyttjar dem för borgerlig indoktrine
ring bekämpas. Nej till alla former av privata id
rottsanläggningar. 

För att på detta sätt bryta den borgerliga politiken 
är det nödvändigt att lundaborna står upp i kamp 
för sina intressen. Nästa år ska den borgerliga majo
riteten i Lund störtas! Missförhållanden kan bara 
ändras genom kamp. Samtidigt skapas då förutsätt
ningM för en grundläggande förändring av samhäl
Jet - i riktning mot socialism. 

Slut därför upp l maj! 

IN SÄNDARE 

I onsdags hade Hyresgästföreningen i Södra 
Skåne fullmäktigemöte. Men från Lund 
deltog inte de fullmäktige som valdes av 
årsmötet. Föreningsstyrelsen hade valt att 
kalla in gamla fullmäktige. -Under hänvis
ning till att mari inte hade hunnit välja 
fullmäktige i Lund i tid genomförde man 
denna, ur demokratisk synpunkt mycket 
tvivelaktiga manöver. Fullmäktige i Lund 
valdes 21 dagar innan fullmäktige skulle 
sammanträda. 

En lundadelegat yrkade på att fullmäk
tigesammanträdet skulle ajourneras så att 
de i år valda fullmäktige i Lund och Malmö 
skulle kunna delta. Men förslaget avvisades. 

Syftet med föreningsstyrelsens sida är 
uppenbart. I Lund valdes fullmäktige som 
med mycket stor majoritet stöder hyres
stoppskravet Föreningsledningen är rädd 
för opposition och försöker med organi
satoriska trick stoppa oppositionen. Som 
vanligt. 

Fullmäktigeförsamlingen stödde också 
med överväldigande majoritet förenings
styrelsen. Men förmodligen är det sista 
gången som den maktfullkomliga sty
relsen får det så lugnt. 

En lite lustig detalj från mötet var 
att församlingens enda apk-are gjorde 
sej bemärkt genom att inte kunna ta 
ställning till Erik Svenssons m. fl. be
ramade Singapore-resa. Jojo, nog har 
apk:arna mycket gemensamt med 
pamparna i hyresgäströrelsens led
ning. 

VIETNAM-MÖTE 
Med l maj hör numera också firandet av 
den slutliga segern i Vietnam. På lördag 
kl 16.00 anordnar SOLIDARITET med 
VIETNAM ett arrangemang på IOGT
lokalen, Bantorget 5. Det blir vietnam
esisk mat, bildvisning av familjen Rosen
kvist- Cheesman och en film om gräns
konflikten Vietnam-Kampuchea. Allt 
till självkostnadspris, 15 - 20:-. Dessutom 
får vi besök av representanter från Viet
nams ambassad i Stockholm. 
Välkommen! 

I nr 13 av VECKOBLADET -organ för VPK och KU- har Mats G 
föreslagit att han och hans meningsfränder genom att pissa 
i min brevlåda skulle hämnas nå mig för att fastighets
nämnden vid sitt san@anträde 1978.04.10 beslöt att stänga 
den offentliga toaletten vid Bantorget. 

Mats G och hans vänner ~r v~lkornna ! Jag skall med glädje 
skära tasken av var och en som nå detta utomparlamentariska 
s:;tt vi.ll :nrctestera mot ett kornmunalt beslut. f,tt jag där
vid . ~ven för framtiden befriar samhHllet frAn ett antal 
ko!Tlr.mnistslynglar tror jag kommer att r."iknas mig tillgodo 
~en "b.'i.ttre värld". 
~ ~ (Detta är i förminskad skala en direkt av-

Ä-iL~ 
P.une Linder 
Fastighetschef 

fotografering av Lunds kommuns fastig
hetschefs insändare till VB) 

Ansv. utg. Ulf Nymark . Sätt. & tryck: VB-red på acupress' L und tryckeri 


