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Fredagen den 6 oktober 

eJ~Bop~ D~Q!:.M!!!i~~~!ff!Ei~lQN!i 
hatt, när kommunfullmäkti- och stoppa tunnelbygget. ~art?' Andow(s)_ vecklade m 
ge förra torsdagen skulle ta ONÖDIG INVESTERING sig I allt grum~gare resone-
ställning till VPK:s motion . ~ang, som han mte kunde ta 
om att stoppa utbyggnaden A_~t Bolmenvattn~t mte be- s1g ur, och det blev inte mycket 

En sänkning av kommunal- av Bolmentunneln. Som vi hovs, det var nu hade centern bättre när Nisse Gustavsson 
skatten med 25 öre till näs- kunde berätta i våras har VPK och folkpartiet överens om. skulle hjälpa till. Vad åhörar-
ta år, det var borgarnas ut- lagt fram liknande motioner i Det ~~r mär~ligt __ att h?ra hur na fick veta, var att sossarna 
spel härom veckan. Vad kan alla de kommuner som är del- de svangde sig nar de mte ens minsann skulle se till att 
det egentligen innebära för ägare i Sydvatten eftersom ville väcka frågan i Sydvattens hjulen skulle börja snurra igen 
en normal inkomsttagare? det numera är h~lt klarlagt st~relse. T~?ts att • Lennart om bara folk ville flytta till 
En skattesänkning på en att Skåne inte alls behöver Lmden (c) ar med pa att det storstäderna. Då skulle vatt-
hundralapp, visserligen, men importera vatten från Små- är en helt onödig investering, net behövas sa dom. Det var 
också otillräckligt med dagis- land. Befolkningsökningen yrkade han som al~a and_ra precis samma gamla expansio-
platser, ingen biblioteksfili- har ju lyckligtvis inte blivit avsl~g på VPK:s mo~wn. VIs- nistiska koncentrationspolitik 

. al på Linero, försämrade så våldsam som man trodde serl1gen med hte olika krys- som sossarna drev på 60-
skolm~~ider, för lite ö?pet på 60-talet, när planerna tad_e motiveringar. .. Slutvo- talet, och som man nu lovade 
på fnti~_sgård~_rna - !~_stan gjordes upp, och grundvatt- termgen _kom att galla o!ll att verka för till nästa val. 
kunde goras langre . »Battre net räcker till mer än man VPK-mohonen skulle avslas 
?n ni har det . nu skal~ ni tidigare trott. Dessutom blir utan närmare . motive_ring 
~~te ha det, blir . de_t nagot vattnet dyrare för varje år, så eller_ me_d den nagot uppl?,vn~ 
over så betalar v1 tillbaka», folk och företag har redan ~ohvermgen .att ».~et __ anda 
så tycker man sig höra börjat spara. mte går att fa gehor for ett 
borgarna resonera. stopp i Sydvattens styrelse». 
Var det någon som nämnde EN HALV MILJARD Ett fegt agerande från inte 
ordet valfläsk? minst folkpartiets sida, som 

Nej, de enorma utgifterna för tidigare velat stoppa utbygg-------------4 Bolmentunneln, en halv naden. 
miljard kronor, borde kunna 

BIL& TRAKTOR 
användas bättre menade VPK. 
Till samhällsnyttiga byggen 
som ' barnstugor och annan 
social service. Därför borde 

BEKLÄMMANDE 
Men mest beklämmande var 
ändå socialdemokraternas för
sök till argumentering för att 

ROVDRIFT 
Precis som om ingenting 
hänt under 70-talet går 
sossarna i Lund alltså ut 
och lovar en tillbakagång 
till den kapitalistiska 
expansionspolitik som de 
drev tillsammans med stor
finansen under 60-talet, 
med rovdrift på -människor 
och miljö. 

t s Nu på lördag mobiliserar 
stödkommitten för Bil & 
Traktorarbetarna. Kampen är 
inne i ett viktigt skede och 
nu gäller det att kämpa för 
återanställning av de avsked
ade arbetarna. 
stödkommitten i Lund ko
mmer att hålla appellmöten 
på olika platser i Lund och 
samla in pengar. 

Vå.nsterenhet • kårvale t. l 

Som vanligt samlas alla som 
vill hjälpa till på Social
högskolans gård (Bredgatan 
26) klockan 9.30 på lördag. 
Kan du inte komma så 
tidigt är det fint om du kan 
komma och byta av någon 
kamrat som samlar in pengar. 
Hittills har det samlats in 
13 000 kr i Lund. Enligt 
uppgift försöker också stöd
kommitten i Lund att an
ordna ett möte den 21 l l O 
då någon från Boden skall 
medverka. 

LKHF/VPK och kårpartiet Social
demokraterna har också i år enat 
sig om ett gemensamt program 
i kårvalet Veckobladet harfrågat 
Hans Persson och Olof Jakobsson 
i LKHF:s valkomrnitte vad som 
ligger bakom uttalandet. - Vi vill 
visa att det fmns ett konkret 
alternativ till högerstyret i 
studentkåren, säger Olof. Redan i 
fjol enades vi om vissa punkter 
och i år har vi utvidgat 
programmet. - Det finns ett 
starkt missnöje bland studenterna 
med det moderata kårpartierna 
FRIS/ FEMV AK:s vanskötsel av 
kåren, säger Hasse. 
Obligatoriefrägan är mycket 
viktig, fler och fler vänder sig mot 
tvångsanslutningen till kåren. Vi 
vill istället ha frivillig organisering. 

- Visst finns det skiljelir\jer 
mellan våra partier men vi inser 
det nödvändiga i att sarnarbeta 
för att nå vänstermajoritet, säger 
Matz Larsson (s). 
Naturligtvis kommer partierna att 
fOra fram egna krav i valrörelsen, 
men. det man enat sig kring lägger 
en stabil grund för vänster
styre i kåren. Bäva månde mo
deraterna på AF:s· fjärde v-åning 
. .. Det blir ett intressant kårval 
i höst och Veckobladet kommer 
att bevaka valkampanjen 
kontinuerligt. 
Några av de viktigaste kraven 
i det gemensamma programmet: 
Avskaffa obligatoriet - för en 
frivillig organisering. 
Kommunalisera studentbostäder
na - en förutsättning för god 
boendemiljö. 

Bort med de graderade betygen
nej till stress och konkurrens. 
Bättre information till utländska 
studeranden - bort med 1650-
kronorsgränsen. 



Kommunen 

VALLÖFTEN 
Det var hjärtslitande patetiskt att se 
den blinde gamle mannen. Han ha
de uppenbarligen stigit av stock
holmståget och tagjt sej ner för 
trappan från perrongen, men sen vi
kit av till höger i stället för åt vän
ster, gått rakt in i väggen och slagit 
sej rejält. Nu stod han och trevade 
på muren som om han på något sätt 
ville vidare. J ag skyndande förstås 
fram: 

- Hur gick det? Slog ni er? Ni 
kom faktiskt fel, stan ligger åt and
ra hållet . 

- Visst slog jag mej! Tänk er 
själv hur det är att gå rakt in i en 
stenvägg, fräste han ilsket. Och nog 
vet jag åt vilket håll stan ligger fast 
det är två år sen jag flyttade från 
Lund. Men jag ska inte in i stan, jag 
ska ut på väster, och det är åt det 
här hållet. Fast jag kan inte hitta 
vägen. 

- Men det finns ingen väg åt det 
hållet. Har aldrig funnits. Kom, så 
ska jag i stället hjälpa er till en taxi. 

-Nu förstår jag ingenting, sa han. 
Var det inte så att de borgerliga 

. vann förra kommunalvalet i Lund? 
-Jo, tyvärr. 
- Jag trodde väl det. Röstade 

själv på moderaterna. Och Lennart 
Ryde blev kommunalråd? 

- Dessvärre. 
- Lennart Ryde lovade personli-

gen på ett valmöte att det skulle bli 
en gångtunnel till väster, plus en 
massa andra fOrbättringar för fot
gängarna, om de borgerliga vann va
let. Och sånt sätter man värde på 
om man är gammal och blind. 

De har kanske inte fått tun
neln fårdig, försökte han. Fast nog 
borde de ha hunnit på hela två år. 

- Varken Lennart Ryde eller 
någon annan borgare har lagt två 
strån i kors för att få den tunneln 
byggd. De har jobb nog med att riva 
stan! 

- Så det var bara ett tomt val
löfte, sa han bittert. 

- Visst. Vad hade ni väntat er 
från det hållet? 

- Tack för upplysningen, mutt
rade han. J ag ska aldrig mer gå till 
höger. 

Gr r 

MöTEN 
Under rubriken MÖTEN kommer 
vi att annonsera möten inom vän
stern i Lund. Vill du ha infört nä
got , sA lämna ett meddelande till 
Veckobladet senast torsdag kl. 18. 

VPK möter Moderaterna i debatt 
om stadskärnan och trafikmiljön. 
stortorget, lördag kl. 11 
BLASORKESTERN övar pli Pa
lestra pli lördag mellan 1 o-12 
BIL&TRAKTORarbetarna. Sam
ling för lnsamlingsarbete. Bred
gatan 26. lördag 9.30 

BARNOMSORG? 
I onsdags hade folkpartiet 
ordnat en dabatt om barnom
sorgen i Lund i Svaneskolans 
aula. 
Man hade inbjudit represen
tanter för barnstugepersona
len och aktionsgruppen för 
bättre barnomsorg till en 
paneldabatt. I panelen fanns 
även två köföräldrar, tillika 
folkpartisympatisörer, Från 
folkpartiet deltog Barbro 
Grevholm och Per Gahrton. 
Sverker Oredsson var samtals
ledare. 
Per Gahrton inledde med att 
slå fast att föräldrar i dagens 
samhälle inte ensamma kan 
klara barntillsynen. Alla barn 
ska ha rätt till en komplet
terande uppväxtmiljö. Alla 
som vill ha plats ska få det 
och när han uttalat dessa 
löften övergick han till att 
tala om hur man skulle 
skapa ett bättre fördelnings
system i dagens bristsituation 

Och så var man då inne på 
folkpartiets förslag till nytt 
kösystem. Enligt Barbro 
Grevholm, som har varit 
med om att utforma försla
get, skulle införandet inne
bära att det skapades v a l -
f r i h e t för föräldrarna. 
Föräldrarna skulle ha möj
lighet att välja tillsynsform. 
Vilka föräldrar? S-6 åringar
nas föräldrar? Det går natur
ligtvis inte att skapa val
frihet i en bristsituation! 

Förskollärarna i panelen kri
tiserade förslaget och menade 
att fp :s köförslag kunde leda 
till en sned åldersfördelning 
i grupperna och att syskon
grupperna skulle få återgå 
till S-7 årsavdelningarna. 
Barnskötarna var oroliga för 
sina jobb och för att bli 
tvingade till omplaceringar. 
Men Barbro Grevholm sva
rade att inga· omplaceringar 
av barnskötare ska ske, alla 
småbarnsavdelningar ska 
finnas kvar och även syskon
grupperna ska behållas. 
Äldst går först, hette det 
enligt fp :s förslag men var 

1 kön hämtas barnen till små
barnsavdelningarna? Det ver
kade som om folkpartiet 
trodde att om föräldrarna 
hade valfrihet så skulle fler
talet föräldrar till äldre barn 
välja familjedaghem . På så 
sätt skulle man få en någor
lunda jämn fördelning i sys-

kongrupperna. Någon ur pub
liken var skeptisk till att äldre 
barn skulle placeras i famil
jedaghem. Han menade att 

' dagmammor hellre tar hand 
om 2-3 åringar än om S-6 å
ringar. 
Lika angelägan som köföräld
rarna i panelen var att försva
ra fp :s kösystem lika angeläg
na var de att vädja till poli
tikerna om mer anslag till 
privata lekskolor. 
Sverker O. och Per Gahrton 
log och lovade att kämpa för 
de privata lekskolorna. Sver
ker O. räknade upp hur kom
munen på olika sätt stödde 
privata initiativ. Folkpartiet 
är för valfrihet och vi stödjer 
såväl högerinriktade som 
vänsterinriktade grupper, sa 
Per Gahrton. Marie Nilsson, 
barnskötare i panelen, frå
gade Per Gahrton om denna 
folkpartiets allmäna väl~ilja 
även gällde Maranataskolorna, 
där barnen agas? 

Aktionsgruppen för bättre 
barnsomsorg ville framförallt 
ha mer resurser till barnom
sorgen Flera ur publiken 
tyckte också att om fp 
menade att barnomsorgen var 
viktig, fick man göra en 
omfördelning av resurserna. 
Per Gahrton svarade att det 
inte bara var en fråga om eko
nomiska resurser, det var 
framförallt svårt att finna 
mark för att bygga daghem 
på. Någon ur publiken repli
kerade att för parkeringshus, 
varuhuset Focus och ett nytt 
kontor åt Försäkringskassan 
så fanns det plats. 

Sammanfattningsvis kan sägas 
att vi som jobbar på daghem 
fortfarande har svårt att för
stå vad fp :s förslag kommer 
att innebära, eftersom de icJag 
säger att syskongrupperna ska 
finnas kvar, likaså småbarns
grupperna och ingen personal 
ska behöva omplaceras. 

I folkpartiets Sverige kan man 
tydligen både äta kakan och 
ha den kvar .. 

ass 

I fö"a lördagens duell mellan VPK och folkpartiet på Mårtenstor
g~t blev Anders Sa,nnerstedt tvungen att förklara barnomsorgsav
gifternas storlek for Sverker Oredsson. Det ansvariga kommunal-
rådet hade fått det hela om bakfoten. 

NAMNINSAMLING- DEMONSTRATION! 
I onsdags kväll hade hyres
gästföreningens i Lund kon
taktkommitteer ett gemen
samt möte. 
På mötet antog man enhälligt 
ett förslag att Hgf i Lund ska 
gå ut med en namninsamling 
~ed kravet: Ingen hyreshöj
rung. Man var också enig om 

att ordna en · hyresdemon
stration under samma paroll 
senare i höst (troligen den 
11 november). 
Det formella beslutet fat
tades på hgf:s styrelsemöte 
i går kväll och enligt vad 
VB erfar så godkändes 
förslagen med ändringen 

Ansvarig utgivare:Uif Nymark sättn&tryck VB-red pil a~~press, L:nd 

att till kravet på Ingen 
hyreshöjning kopplas ett 
krav på statligt stöd till de 
kommunala fastighetsbola.
gen. 
Vill du jobba med namnin
samlingen så kan du kontak
ta David Edgerton på tel. 
12 70 86. 


