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Fredagen den 20 oktober 

I Gunnesbo ska politikerna bygga 
BO-talets slum. Det planförslag 
som tagits innebär att Lund pla
nerar in samma problem för Gun· 
nesbo som vi tidigare sett på 
No"a Fäladen. 

Gunnesbo ligger isolerat frän 
staden med järnväg och industri 
runt om. Planförslaget innebär att 
pesionärerna kommer att vara 
utan all service. Området kommer 
att ha brist på daghem&- och fri· 
tidshemsplatser. Enda affåren blir 
en liten närbutik, i planförslaget 
kallat centrum. Flerfamiljshusen 
placeras längst bort från staden 
uppe på en höjd och småhusen 
med äganderätt nära staden. 

Frän socialdemokratiskt håll har 
man sagt att Gunnesbo kommer 
att få en mycket dålig boendemil
jö, utan något affärscentrum och 
med dålig kollektivtrafik. 

Folkpartiet har sagt att förut
sättningarna för planen är så dåli
ga att förslaget är ganska bra. Mo
deraterna 'Säger ingenting och cen· 
tern överlåter ansvaret till fp och 
m. Endast VPK har reagerat och 
sagt nej till förslaget. 

Vi har i Lund redan sett hur det 
gick med ett område som var lika 
dåligt planerat : Norra Fäladen. 

Missbruk och social utslagning 
sprider sig långt ner i åldrarna. 
Mänga gamla människor är isolera· 
de och rädda. Man projicerar sin 
rädsla och sitt missnöje på invand
rare och utslagna grupper. Utlän
ningshat och ytterst fascism, med 
sitt förakt för svaghet och för det 
som är annorlunda, kan bli följ
den. 

De boende på Norra Fäladen har 
reagerat på denna utveckling och 
begärt stöd från kommunalpoli
tikerna för att fOrhindra en sadan 
utveckling. Alla politiska partier 
har reagerat och i ord gett de bo· 
ende sitt stöd. De är alltså med
vetna om problemen. 

Ansvaret för vad som kommer 
att ske på Gunnesbo vilar ytterst 
på de borgerliga politikerna An
tingen är de okunniga och har inte 
begripit något av debatten om nya 
bostadsområden, eller är de cynis· 
ka och bryr sig inte ett dugg om 
de människor som skall bo i 
det nya bostadsområdet. Den 
senare tolkningen är den mest 
troliga. 

Fallet Nordarmatur 
Med anledning av att det finns planer på att lägga ner Nordarmatur-fabriken i Lund har VPK Lunds styre/· 
se skrivit ett öppet brev till kol'l]munatyrelsen. . 

Företagsledningen vid Saab
Scania villlägga ner den i kancer· 
nen ingående enheten Nordarma· 
tur i Lund och flytta produktio
nen till den modernare fabriken 
i Linköping. 150 arbetare och 
tjänstemän berörs. 

Företaget säger, att Nordarma
tur, som hade Asea-Atom som 
en av sina störs~a kunder, fått 
det besvärligt med den bo.rger
liga regeringens energipolitik. 
Orderingången var hög under 
1975 och 1976 och gav ett bra 
ekonomiskt resultat. Besvärlig
heterna började på allvar 1977 
med betydligt färre order till 
fö ljd av krisen inom energ~ 
papper&- och varvsbranscherna. 
För 1977 blev det minusresul
tat och trots att ett 40·ta1 anställ
da .sedan dess lämnat företaget 
är ·ekonomin oförändrat dålig. I 
fjor varslades om uppsägningar, 
men varslen utlöstes inte utan 
man tillämpade s.k. naturlig 
avgång. 

Centralisering 
En arbetsgrupp ska utreda kon

sekvenserna av en överflyttning . 

till Linköping och vid månads· 
skiftet ska· den presentera ett 
konkret resultat. Företaget säger 
sig vilja förenkla administrationen 
genom centralisering och däri· 
genom inrikta Nordarmaturs 
marknadsföringsorganisation mot 
ökade insatser inom Norden och 
framför allt övrig exportmarknad. 

Samtliga anställda har tagit ett 
uttalande som innebär att de 
ställer sig beredda att ta över . 
fabriken. Metalls verkstadsklubb 
säger att det blir för stora kost
nader att flytta produktionen 
och produkterna i Lund passar 
heller inte in i produktionen i 
Linköping. I Linköping görs stör
re produkter och i Lund t illverkas 
mindre saker. Det är orderingång
en på Linköpingsprodukterna som 
blivit för låg. 

Moderna maskiner 
V er k staden i Lund är gammal, 

men maskinparken är modern och 
högklassig. Om 15 O arbetstillfaJ
len försvinner leder det till en yt
terligare accentuerad snedvridning · 
av stadens innvånaresanunansätt
ning utöver det att kommunal-

skattebortfallet om miljontals 
kronor får till följd synnerligen 
allvarliga konsekvenser för stadens 
ekonomi, men allvarligast är det 
att 150 personer ställs arbetslö
sa om de inte går med på att låta 
sig strukturrationaliseras till Lin
köping .. Det är inte arbetskraften 
som skall vara rörlig till kapitalets 
fromma, utan jobben måste ska
pas där människorna fmns, där de 
trivs och har sina rötter. 

Vilka åtgärder ämnar 'Lunds 
kommunen vidtaga med anlednina 
av den uppkomna situationen?" 

Vad tänker kommunen göra för 
att rädda jobben vid Nordarma
tur? 

Har kommunen överhuvudtaget 
inriktat krafterna for en aktiv 
industriplanering utöver industri
marksplanering och skattekraftlY
beräkningar i de ekonomiska lång
tidsplanerna? 
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Trygghet för pamparna 
Socialdemokraterna vill ha f e m 
kommunalråd i Lund mot nuva
rande tre. Det är väl inte helt o
väntat , men ändå ganska häpnads
väckande, när man tänker till· 
baka på hur socialdemokraterna 
tidigare kämpat emot en utök
ning av antalet kommunalråd . 

Maktens skimmer 
Idag har sossarna helt fallit 
undan för maktens skimmer - nu 
är det SAP som vill ha fem. Man 
vill permanenta de s.k. opposi
tionsräden och ge dem samma 
förmånliga pensioner och samma 
topplöner som de andra kommli· 
nalräden. Det är ing(:t annat än 
ett steg tillbaka till den klass
samarbetspolitik som man ett tag 
trodde att SAP ville bryta. 
Maktkoncentration 

VPK har sedan vi kom in i full
mäktige bekämpat utökningen 
av antalet kommunalråd. Vi 
menar att denna form av heltids
engagerade politiker innebär en 

maktkoncentration till ett fåtal, 
istället för att, som vi vill, sprida 
de politiska uppdragen på flera. 
VPK kan acceptera högst tre 
kommunalråd i Lund , och de skall 
besättas av majoriteten. 

Kommunala sekr. 
Oppositionen däremot bör 
få ordentliga arbetsmöjligheter 
i form av kommunala sekreterare 
med en rimlig lön, men som själva 
inte ska ha förtroendeuppdrag i 
nämnder och styrelser - det ska 
andra sköta. Härigenom skiljer 
man politiska uppdrag från ad
ministrativa och ger de förtroen-

• devalda en normal chans till 
kontakt med vanliga arbetande 
människor ute i samhället. 
Borgarnas och sossarnas argument 
att det är praktiskt att samla alla 
toppuppdrag på samma fem 
personer innebär pampvälde och 
är i .själva verket ett hot mot 
demokratin. · 

När det slutligen gäller de parti· 
överläggningar som förs i dessa 

frågor, vore det h!llt främmande 
fOr VPK att binda sig för nå~ot 
tysthetslöfte. Det har bade 
borgare och socialdemokrater 
sedan gammlat klart for sig, att 
sådant mygel ställer VPK inte upp 
på. 



politikerna mutade av storbolagen? 
I en interpellation till kommun
fullmäktige tar VPK Lund upp de 
märkliga turerna kring Försök· 
ringskassebygget vid södergatan. 

· - Varför har Kullenbergbyggen 
AB utan konkurrens fått total
entreprenad på försäkringskas- . 
sans hus i kv Repslagaren? 

'-·-------L.-----!I Lunds kommuns byggaffärer har 
den senaste tiden uppmärksam· 

Byggnadsarbetaren. Där är det 
fastighetsbolagets direktör Sven· 
Åke Tilly som säger: »Vi ger kon
trakt åt vem fan vi vill!» 

Allmänheten· frågar sig 
»Vad är det som pågår i Lunds 
kommun. Är ~olitikerna mutade 
av storbolagen.» Den har rätt att 
få klara besked i denna omskriv
na fråga. Vi i VPK har .också rätt 
att få klara besked, så att vi kan 
svara våra medlemmar och sym
patisörer. Så att vi kan driva en• 
meningsfull oppositionspolitik 
grundad på information direkt 
från källorna och inte indirekt 
via pressen. Vi anser att detta är 
grundläggande för kommunal 

· -Är det riktigt att Kullenberg
byggen AB erbjudit sig att ordna 
krediter åt komliltinen avsedda 
att fmansiera repslagarbygget? Per Gahrtons sömnlösa 

nätter 

- Skönt, nu blev vi äntligen av med 
bönderna i regeringen! Nu gäller det 
att fylla luckorna med kompetent 
folk. Fyra från moderaterna och 
fyra från oss. Och inte kan vi ha en 
moderat utrikesminister. Det är inte 
alla folkpartister som platsar heller, 
det skulle behövas nån med lite vi
sioner och ungdomlig framtoning. 
Som jag. Ola får också betänka att 
jag kan lite arabiska, och det kan 
faktiskt betyda miljardkontrakt åt 

mats i lokalpressen och i fackför
bundspressen; på ett sätt som inte 
är särskilt smickrande för kom
munen. 
SDS hade den 12.10 följande rub
rik på en av sina lundasidor~>Bygg
nads om FK-bygget:Skumraskaf
får!». Man citerar en artikel ur 
Byggnadsarbetaren där ordföran
den i byggnads avd.? säger: 
Lunds kommun sysslade med rena 
skumraskaffärerna när den gav to
talentreprenaden på försäkrings
kassans nya hus i kv. Repslagaren 
till Kullenbergbyggen AB i 
Malmö. 
I Arbetet den 14.10 citeras också 

demokrati. . 
Vi i VPK kräver att alla papper 

läggs på bordet i Kullenbergaf
fåren och förväntar oss utförli
ga svar på våra frågor: 

- Vilken roll har markgåvan 
från styrelseordföranden i Kul
lenbergbyggen AB haft på fastig
hetsbolagets beslut? 

-Vilka konsekvenser hade en 
vägran att frivilligt överlåta mar
ken haft för byggets utformnin~ 
och tidpunkt för igångsättande. 

-Tycker du · att allmänheten fått 
tillräckligt nied information i den 
här frågan, och tycker du att 
Lunds Kommunala Fastighets 
Aktiebolag och bolagsformen 8om 
sådan, .medger en ur demokra
tisk synpunkt tillfredställande in
syn för opposition och alJmi;;nhet? 

schejkerna. Det är ingen ide att jag 11------------------------------------------
~~~-. Ola kan ju ringa när som Vinner LKHF valet? 
- Bingo! Inga moderater, vi tar 
över alltihop! Då måste jag ju helt 
enkelt komma med, för det här par
tiet har sannerligen inget överflöd 
på begåvningar. Egentligen är ju det 
sociala mitt fack. Nu när det är kris 
och det behövs sociala nedskärning
ar måste vi ha en socialminister som 
är hård i nyporna. Som jag. Den 
som väntar på något gott väntar 
aldrig för länge. Ring, Ola, ring, jag 
är redo ... 

- Fan vad jag är trött! Men somnar 
jag nu är det risk att jag sover så 
tungt att jag inte hör telefonen. 
Och snart händer nåt, för det säjs 
att Ola har kommit ner till de biträ
dande ministrarna nu. Nånstans ska 
man ju bölja. Efter valet blir det re
geringsombildning, och då tar jag 
mej upp ett pinnhål. Det gäller bara 
att visa sej på styva linan och u t
veckla en väldig aktivitet. Men allra, 
allra först när jag har blivit minster 
ska j ag sova . . . 

Arets kårval kommer att äga rum 
den 7-8 november på AF, men 
poströstningen börjar 30 oktober. 
VB har inför kdrvalet och val· 
kampanjen intervjuat en av 

LKHF/VPKs kandidater, Olof 
Jakobsson, som är sjunde namn 
pd listan i Sm4lands valkrets. 

Ni har stärkt samarbetet · med 
sossarna inf6r drets val. Räknar ni 
med att detta ska ge er stö"e 
framgdngar? Räknar ni kanske 
med att vinna valet? 

Vi har gått samman med sossar
na med ett gemensamt »valpro
gram» i åtta punkter. Dessa är så
dana som vi tidigare drivit var 
för sig. Dock, och det är viktigt, 
vi ·har inget samarbete i själva val
rörelsen, inga gemensamma möten 

' eller affischer och inga gemensam
ma kandidatlistor. 

förklara vad det är och vad du me· perna och i fakultetsgrupperna. 
nar med en demokratisk hög- Här försäker vi få marxismen er-
skola? känd på universitetet och för att 

Enligt riksdagsbeslut ska det fm- få marxistisk litteratur på kur-
oas en elektorsförsamling vid var- serna. 
je högskola. Den ska representera Dessutom organiserar vi oss i 
studenterna vid högskolans olikaä' Smålands nation, landets enda 
enheter, universitetet, socialhög- progressiva studentnation. 
skolan, lärarhögskolan etc. Dess Vi har studier i kommunis-
uppgift är att utse studenternas tiskt högskolearbete och vi spri-
representanter i linjenämnder, in- der vår tidning Stormvarning. 
stltutionsstyrelser osv. Men ni htu redan mandt~t i de-

Vi vänder oss mot elektorsför- puterade, g6r ni inget i k4ren? 
samlingen. Den är bara ytterli- Jo, men vi har inte m~oritet 
gare ett sätt att stärka den byrå- och har alltså prioritetar armat 
krati, som växer upp kring uni- arbete. Vi har bl.a. motionerat 
versitetet och studentkåren. Den i studentsociala frågor och i in-
är klart odemokratisk, inte ens ternationella frågor som stöd 
studenterna är ju valda av studen- till Sahara och starvet med bi.-
terna LKHF /VPK kräver att stu- stånd stiorna. Men det märks att 
denteroas representanter ska ut- det inte är känt vad vi sysslar med 
ses i direkta val ute på institutio- i deputerade. 
ner och fakulteter. V t slåss för en Ni heter LKHF/VPK. Vad har ni 
mer demQkratisk högskola. för relation till VPK? 

Hur det än gdr i kdrvalet kom- Vi är VPKs studentförenina. Det 
Vinna valet? Det fmns saker, mer LKHF att finnas kvar. Vad innebär att studerande VPKare 

som stärker våra chanser. Ta t. ex. sysslar ni med i övrigt? är med i LKHF, men att vi oclcså 
det här med elektorsförsamlingen. Detta »i övrigt» är vår största haJ:. . .månaa~"ck~are med. 
Där kommer vi direkt in på en uppgift. Valet är bara en mäta- Hoppas vi r tillfälle till en se-
viktig fråga - nämligen en demo- re på hur vi lyckas i vårt vardag- gerintervju e er valet! 

- Tredje kannan kaffe på en kväll, kratisk högskola. liga arbete. Framför allt arbetar Vänta lite! Jag vill uppmana 
detta blir döden för magen! Hur Elektorsförsamlingen? Kan du vi i de frivilliga institutionsgrup- folk som är inskrivna att rösta -

att rösta LKHF! 
länge ska Ola hålla mej på sträck- t--------------------------=.:::.:=..=.:::::..:_ _____ _ 
bänken? Detta är straffet för att jag 
skaffat mej rykte som radikal. Om 
de ändå visste hur fel det ryktet är. 
Inte kör jag nån vänsterlinje, tänk 
med vilken obrottslig lojalitet jag 

· följde den borgerliga linjen i full
mäktige i Lund. Apropå Lund, såg 
i sydsvenskan att de antydde att 
Oredsson skulle vara tilltänkt. Den 
bypolitikern ... 

- Satt jag inte och somnade i alla 
fall! J ag drömde att jag satt på knu
gens högra sida och ... äsch, jag får 
bölja välja mina ord så jag inte för
säger mej på konseljerna. Kungen, 
heter det, kungen . . . 

- Om jag skulle ringa televerket 
och fråga om det är något fel på 
min apparat. Fast de blir kanske 
sura, för jag frågade ju senast i er
middags. Eller var det igår, jag har 
så svårt att tänka klart längre ... 

Namni~lingen startar 
Hyresgästföreningens kampanj 
drar nu igång. Omkring 50 akti
vister kommer fram till10 novem
ber att ringa på dörrarna till 
LKFABs 3.500 hyresgäster i Lund 
>>beväpnade» med en namnlista, 
där huvudkravet är: Ingen hyres
höjning. 

Att namninsamlingen endast 
vänder sig till hyresgästerna i 
kommunens fastigheter, motiveras 
av avdelningsstyrelsen med att 
förhandlingarna om hyran kom
mer igång i böljan av november, 
och att den s.k. allmännyttans hy
ror är prisledande. 

Missnöjet är stort bland hyres
gästerna. Men samtidigt tycks in
sikten om vikten av att organise
ra sig växa. Inte mindre än 500 
medlemmar i avdelningen under 
de senaste veckorna tyder på det. 

Namninsamlingen- kommer ·att 
mynna. u t i en demonstration den 
11 november, där alla hyresgäster 
uppmana,s att ställa upp. - · 

AKTIV KULTURPOLITIK 
»1 978-09-26 
Musik - och teaternämnden 
Lund 
Då inga ärenden av vikt föreligger 
'till avgörande vid nästa samman-' 
träde den 30 oktober, har ordfö
randen beslutat ställa in detsam
ma. Nästa sammanträde äger rum 
den 7 november kll8.00. 
Med vänlig hälsning 
Ingvar Svensson» 

VPK:s sånggrupp 
Vi hade tänkt bölja skola oss litet 
genom att starta en cirkel. Är du 
man eller kvinna och dessutom 
har stämband är du välkommen. 
Tag gärna med instrument, om du 
har något. Vi brukar träffas valje 
söndag kl 19-21 på partilokalen 
(Bredgatan 28). 
Komtaktkamrat : Birgitta Bom
marco, tel14 51 85 . 

Anwarlg utglvare:Uif Nymark siittn&tryck VB·red pi ecupreu, Lund 

KINESISK sAng & dansgrupp. 
Torsd 26/10, AF Stora salen 
19.00, förköp: SmAlands o Bok
cafet, 25:-
LKHF medlems- och upptakts· 
möte inför kårvalet, tisd 24/1 O 
19.00, Smålands nation. 


